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1. INTRODUÇÃO   

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, 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. º 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 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 

(Anexo II). 

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; 
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 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. 

 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL E ANTECEDENTES  

O projeto em análise consiste na ampliação da Zona Industrial da Guia, atualmente com 

143 698 m2 de área, para uma área total de  317 990 m2, correspondendo a um aumento de 

174 292 m2. 

Verifica-se, assim que um aumento de área de 121%, pelo que o projeto tem enquadramento 

na subalínea ii) da alínea b) do n.º 4 do artigo 1º do RJAIA, uma vez que não foi anteriormente 

sujeito a AIA. A tipologia do projeto é a constante na alínea a) do ponto 10 do anexo II do 

RJAIA.  

 

 

3. JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS  

É referido no RS que o atual Parque Industrial da Guia teve a sua génese no ano de 2005 e, 

atualmente, alberga 11 empresas, com principais ramos de atividade em Metalomecânica, 

Química Industrial e Indústria de Base Tecnológica. De entre as empresas já instaladas, incluí 

uma com o estatuto PME Líder e duas classificadas como PME Excelência referente ao ano de 

2019, o que demonstra o valor diferenciado e acrescentado destas empresas. Mais de 270 

pessoas trabalham diariamente nestas empresas. 

O concelho de Pombal apresenta um tecido empresarial consolidado, robusto e dinâmico 

representando uma força motriz ao desenvolvimento e ao crescimento económico. É de 

destacar a importância que Pombal assume ao nível regional no que diz respeito ao volume de 

negócios das empresas, situando-se nos 1,58 mil milhões de euros em 2018 (14,8% do total 

regional de Leiria), um indicador que coloca Pombal numa posição de destaque ao nível 

regional. 

Em termos estratégicos, num contexto de procura do reforço da competitividade e da coesão 

económica e social do concelho de Pombal, a 1ª revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal 

(Aviso n.º 4395/2014, de 10 de abril) assumiu como objetivo "potenciar a competitividade e a 

pulsação económica" como um dos vetores estratégicos, assumindo que " pretende-se, de uma 

forma geral, reestruturar, dinamizar, promover e valorizar os diversos setores económicos, 

procurando-se adotar uma lógica de articulação e complementaridade entre os mesmos". 

O RS refere que a concretização dessa estratégia municipal passa pela revitalização, promoção 

e/ou expansão e posicionamento estratégico dos parques industriais, sendo identificadas, no 

documento de "Diagnóstico, Objetivos e Estratégia de Desenvolvimento" que acompanha o 

referido Plano Diretor Municipal, como principais ações a desenvolver as seguintes:  
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 Promoção da consolidação e a ampliação dos espaços industriais com uma localização 

estratégica, providos de boas acessibilidades e infraestruturas; 

 Requalificação e consolidação dos espaços industriais existentes; 

 Revitalização das áreas industriais abandonadas, ou com reduzidas taxas de ocupação. 

Para o efeito, prevêem investir na construção das infraestruturas, tendo 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 contribuir 

para a atração e fixação de residentes no concelho, potenciando e consolidado o seu 

desenvolvimento económico e social. 

O RS refere que o 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 (expressos através do valores de volume de 

vendas e do VAB) e ao nível da criação de emprego. Face ao total do concelho, absorve cerca 

de 1,5% da força de trabalho, cerca de 1,8% do volume de vendas e cerca de 5,24% do volume 

de exportação. Perante estes valores, e considerando que o Parque Industrial da Guia se 

encontra praticamente esgotado, é imperativo criar novas áreas de acolhimento empresarial, 

devidamente infraestruturadas e capazes de dar resposta à elevada procura que já se verifica 

em relação a este espaço de localização empresarial, dando continuidade ao projeto de 

expansão. 

O projeto em análise 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 presente projeto mantem a relação de continuidade com o parque industrial existente, 

situado a sul da Rua da Guia, dando seguimento aos respetivos arruamentos com perfil, 

alinhamentos e parâmetros urbanísticos das edificações idênticos. 

Alternativas 

É referido no RS que não foram consideradas alternativas, na medida em que a ampliação da 

Zona Industrial da Guia para norte assume-se como estratégica pela sua proximidade às 

infraestruturas existentes (água, saneamento e rede viária) e por ser servida pela mesma rede 

viária.  

Acresce ainda o facto da morfologia do terreno ser favorável à instalação da área de 

acolhimento empresarial, a inexistência de condicionantes e o Município já ser proprietário 
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dos terrenos em causa, com exceção de parte da área na qual se insere o Lote 18, mas que 

referem esperar vir a ser proprietários da mesma em breve. 

Verificando-se que no PDM estão contempladas outras áreas associadas ao uso Solo Urbano – 

Espaço de Atividades Económicas, considera-se que as mesmas deveriam ter sido consideradas 

como alternativas e ponderadas na seleção da área a expandir, na medida em que os 

argumentos referidos para não terem sido consideradas alternativas (proximidade às 

infraestruturas existentes e ser servida pela mesma rede viária) eram comuns a todas as áreas 

a considerar como alternativas. Acresce que na área contígua à Zona Industrial existente 

(imediatamente a este), se veio a verificar que o proponente já era dono dos terrenos, o que 

eliminaria a ação de aquisição dos terrenos.  

 

4. LOCALIZAÇÃO 

O projeto localiza-se na União de freguesias da Guia, Ilha e Mata da Mourisca, no concelho de 

Pombal, a norte da Zona Industrial da Guia, conforme figura 1. 

 

 
Figura 1 – Localização do projeto                         (Fonte: EIA) 

 

 

5. DESCRIÇÃO DO PROJETO  

A área de intervenção do projeto apresenta uma área total de 174 292,00 m2, a norte da Zona 

industrial da Guia já existente. É referido no RS que cerca de 93% dos terrenos já se encontram 

adquiridos e os restantes 7% encontram-se em fase de negociação. É ainda referido, que 

estava previsto concluir as referidas negociações até ao final de 2021.  



PARECER TÉCNICO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

Projeto de Expansão Norte da Zona Industrial da Guia 

março de 2022  5 

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. 

Os 21 lotes, destinados principalmente à indústria, são 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.  

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

e pesados, perfazendo um total de 118 lugares para veículos ligeiros e 16 para veículos 

pesados. Dos lugares de estacionamento para ligeiros, 4 são destinados a veículos em que se 

considera que um dos ocupantes seja uma pessoa com mobilidade condicionada.  

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. Será também criada uma faixa de gestão de combustível com 

50 m, cumprindo assim com o definido no Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro. 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, e sempre que possível, foram definidos 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. Quanto à área máxima de construção 

admitida para cada lote considerou-se o dobro da área de implantação permitida, não 

ultrapassando um índice máximo de 120%, em concordância com o estipulado na 1ª Revisão 

do Plano Diretor Municipal para o espaço de atividades económicas. 

Na figura 2 é apresentada a Planta Síntese da Expansão da Zona Industrial da Guia. 
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Figura 2 – Planta Síntese da Expansão da Zona Industrial da Guia     (Fonte: EIA) 

Conforme se pode verificar na figura 2, o Lote 18 apresenta uma área inferior à dos restantes 

lotes, uma vez que parte da sua área não se encontra inserida no espaço a lotear. De acordo 

com o referido no RS, o proponente prevê, no futuro, inserir a restante área, assim que 

conseguir adquirir o terreno correspondente. 

 

Rede de infraestruturas 

Estão previstas rede de abastecimento de água para consumo e serviço de incêndio, as redes 

de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, as redes elétricas, com média tensão, 

incluindo PT, baixa tensão e iluminação pública e a rede de telecomunicações, em 

prolongamento das existentes. 

Rede de Água  

A ligação à rede municipal existente efetuar-se-á a uma conduta de PVC, com diâmetro de 125 

mm, localizada na Estrada da Guia. A rede de distribuição da área de intervenção será 

executada com tubagem de PVC, PN10, bem como os ramais de ligação aos diversos espaços a 

servir. 

Em cada ramal de ligação encontra-se prevista a colocação de uma válvula de seccionamento 

para corte geral do fornecimento de água, a instalar em zona pública e confinante com o 

edifício/lote que é abastecido.  

O traçado definido tem como objetivo servir em boas condições de utilização todas as 

edificações e marcos de incêndio, tendo em conta os diversos condicionalismos técnicos e 

económicos.  

Os ramais dos lotes serão prolongados até ao limite do lote, sendo tamponados na vala.  

Rede de Drenagem  
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A rede de drenagem, integra a conceção e o dimensionamento das redes que permitirão 

efetuar a recolha, condução e descarga das águas residuais domésticas e pluviais produzidas.  

A zona do projeto será dotada de um sistema de drenagem de águas residuais do tipo 

separativo, recolhendo-se, através de redes independentes, as águas residuais domésticas e as 

águas pluviais.  

As águas residuais domésticas provenientes dos ramais de ligação dos diferentes lotes serão 

recolhidas por uma rede de coletores gravíticos em PVC, a implantar nos arruamentos, a que 

se encontram associadas câmaras de visita em anéis de betão pré-fabricados com juntas em 

elastómero, com vista a assegurar a completa estanquicidade da rede.  

As águas residuais domésticas produzidas serão conduzidas para a rede municipal existente, 

com ligação à ETAR da Guia, onde serão tratadas. O encaminhamento far-se-á para uma caixa 

da rede municipal localizada a poente. A nascente, está prevista a ligação às novas 

infraestruturas de uma rede existente, bem como a eventual ligação de um futuro emissário 

proveniente da povoação da Guia. A sul, no arruamento adjacente à rotunda poente, está 

também prevista a ligação da rede que serve a zona industrial existente.  

As águas residuais pluviais resultantes da drenagem dos pavimentos e coberturas serão 

recolhidas por uma rede de coletores gravíticos em betão, a implantar também ao longo dos 

arruamentos e seguindo pela Estrada da Guia para a linha de água mais próxima.  

Pontualmente, na rotunda a nascente, será encaminhado um novo sumidouro para a rede 

existente neste local, sendo desativado o sistema de drenagem pluvial que drena a zona 

envolvente da rotunda.  

O coletor pluvial existente ao longo da Estrada da Guia será também desativado e substituído 

por outro, com capacidade para conduzir os caudais drenados. 

Para permitir a recolha dos coletores domésticos e pluviais que drenam parte da zona 

industrial existente e cuja ligação à descarga irá ser desativada, foi ainda previsto um sistema 

de coletores na zona a sul da rotunda a poente.  

Os coletores serão instalados na faixa de rodagem dos arruamentos, procurando-se, com o 

traçado adotado, reduzir o volume de escavação e o seu diâmetro, dentro das condicionantes 

impostas pelo posicionamento dos lotes e pelas caraterísticas altimétricas dos arruamentos.  

O coletor principal de águas residuais domésticas ligará a uma câmara de visita localizada 

imediatamente a jusante da rotunda poente e implantada nas imediações da berma norte da 

Estrada da Guia. Será utilizada tubagem de PVC, PN6, com diâmetros de 200, 250 e 315 mm.  

A rede de águas residuais pluviais acompanhará o traçado da rede de águas residuais 

domésticas, com exceção das zonas de descarga.  

Rede Elétrica  

Para o conjunto de lotes em estudo, foram previstos os seguintes elementos e instalações: 

 Redes de média tensão e postos de transformação;  

 Redes de baixa tensão e armários de distribuição;  

 Redes de tubagens e caixas de visita;  



PARECER TÉCNICO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

Projeto de Expansão Norte da Zona Industrial da Guia 

março de 2022  8 

 Rede de iluminação pública.  

As infraestruturas previstas serão entregues à EDP Distribuição SA.  

As alimentações aos lotes industriais serão feitas através de uma rede de baixa tensão (BT), 

constituída por armários de distribuição servidos por postos de transformação. Os postos de 

transformação serão inseridos numa rede de média tensão (MT). 

Rede Viária  

O projeto integra a conceção e o dimensionamento dos arruamentos que permitirão a 

circulação viária e o acesso aos lotes.  

A Rua da Guia, com extensão de 420 m, tem origem na estrada existente e apresenta 2 

interseções giratórias, que estabelecem a ligação entre os 2 polos industriais.  

É referida a necessidade de execução de estacionamentos a articular com os eixos viários em 

estudo. Na Figura 3, é apresentada a rede viária prevista para o loteamento. 

 

 

Figura 3 – Rede viária da expansão norte da ZI da Guia (Fonte: EIA) 
 

 

Sistema de Autoproteção contra Incêndios Florestais  
O sistema de autoproteção desenvolvido e a instalar na área do projeto, compreende duas 

componentes:  

1) Faixa de gestão de combustível, com largura de 50m;  

2) Sistema de aspersão com água.  

O sistema de aspersão de água compreende quatro elementos principais:  

1) Reutilização de água proveniente da ETAR;  

2) Reservatórios;  

3) Transporte de água (rede de água);  
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4) Caminho periférico;  

5) Sistema de aspersão.  

Serão instalados dois reservatórios. O primeiro reservatório confere as necessidades nominais 

e o segundo reservatório permite ter uma reserva de segurança. Os dois reservatórios estão 

ligados por uma conduta, fazendo com que o seu enchimento e esvaziamento aconteça por 

nivelamento da lâmina de água. A conduta que intermedeia os dois reservatórios tem uma 

válvula de abertura/fecho que permite que o reservatório 1 seja usado isoladamente. 

O Reservatório 1 levará 6 picagens com rede de proteção:  

 uma para entrada de água tratada proveniente da ETAR, que passará previamente por 

um doseador de cloro antes de entrar no reservatório;  

 uma para entrada de água da rede pública;  

 duas para saída de água de autoproteção contra incêndios, ficando ligadas ao sistema 

de bombagem;  

 uma para saída de água de transbordo, fincando ligado ao sistema existente de 

descarga das águas da ETAR;  

 uma saída de água para uso interno da ETAR, ficando ligada ao sistema hidropressor já 

existente.  

O Reservatório 2 irá funcionar como reservatório de reserva em caso de necessidade. Este 

reservatório levará 2 picagens com rede de proteção:  

 uma para nivelamento de água com o Reservatório 1;  

 uma para saída de água de transbordo, fincando ligado ao sistema existente de 

descarga das águas da ETAR. 

A água para abastecimento da rede será fornecida, pela reutilização das águas provenientes da 

Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Guia.  

A rede de distribuição de água é constituída por dois ramais para abastecimento da rede, a 

serem implantados junto à ciclovia, na berma da estrada, que ligará a uma conduta principal 

que terá início no tardoz do lote L1 e seguirá na periferia da urbanização a poente no tardoz 

dos lotes L1 a L5 e a norte dos lotes L19 e L20. 

De forma a garantir boa transitabilidade de veículos de emergência e proteção civil, prevê-se a 

execução de um caminho com 5m de largura na periferia da urbanização. Para além de facilitar 

a instalação da rede de águas de autoproteção, este caminho, que será isento de combustíveis 

florestais, confere igualmente uma proteção passiva contra incêndios com baixa altura de 

chamas. 

O caminho terá início na Rua da Guia, a sudoeste da zona de intervenção, seguindo pela 

periferia (oeste-norte-este) até encontrar um caminho existente a sudeste da zona de 

intervenção, que o ligará novamente à Rua da Guia, na vertente a sudeste.  

O sistema de aspersão para proteção da Zona Industrial da Guia, será constituído por um 

conjunto de canhões aspersores de água (designados por canhões ou aspersores) ao longo do 

perímetro da zona industrial, alimentados por água tratada da ETAR, por meio de duas 
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condutas independentes. Cada conduta recebe água pressurizada por uma bomba e abastece 

dois setores de doze aspersores cada. 

 
Plano de Acessibilidades 
O projeto prevê passeios com 2 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. Esta dimensão permitirá efetuar 

a manobra de rotação a 360° em qualquer zona.  

Esta rede de percursos pedonais, contínua e coerente, abrangerá toda a área do loteamento, 

em articulação com as atividades públicas e privadas, e proporcionará o acesso seguro e 

confortável a pessoas com mobilidade condicionada a qualquer um dos lotes ou áreas do 

loteamento. 

Dispersos pela área do loteamento, existirão lugares de estacionamento destinado a veículos 

em que um dos ocupantes seja uma pessoa com mobilidade condicionada.  

Privilegiou-se a sua localização o mais próximo possível das zonas de atravessamento das vias, 

para facilitar o acesso a qualquer um dos lotes.  

As zonas de atravessamento serão sempre perpendiculares ao lancil, para não gerar 

desorientação nas pessoas com deficiência visual (que atravessam segundo essa direção) e 

terão o pavimento rampeado no passeio com uma inclinação não superior a 8%, na direção da 

passagem de peões, e não superior a 10%, na direção do lancil do passeio, de forma a 

estabelecer uma concordância entre o nível do pavimento deste e o nível do pavimento da via. 

A altura do lancil em toda a largura das passagens de peões não será superior a 2 cm. 

 
Localização do Estaleiro  
Para a localização do estaleiro existem três opções possíveis, as quais não apresentam uso 

específico:  

 Área 1 - Lote 32 da Zona Industrial da Guia existente (atualmente o único disponível) 

podendo, no entanto, vir a ser alienado até à fase de execução da obra;  

 Área 2 - Área verde do loteamento localizada entre o estacionamento e a linha férrea 

(poderá trazer alguns constrangimentos à circulação pelo incremento do tráfego de 

pesados);  

 Área 3 - Corresponde a um terreno propriedade de Município, localizado em área 

contígua à via, em frente à ETAR da Guia. 

No RS é referido que face aos constrangimentos apresentados para cada opção, a localização 

mais provável será a opção 3. No entanto, no capítulo relativo à avaliação de impactes é 

referido que dos três locais apresentados, o que poderá induzir a menos impactes será o local 

indicado com o n.º 1, na figura 4, dada a sua proximidade à área de intervenção, por estar 

classificado como industrial, em termos de qualificação do solo, e por ser o que menos 

perturbação causa na circulação, quer na zona industrial já existente quer na Estrada da Guia 

ou em toda a envolvente.  

Considera-se, assim , que o Estaleiro da obra deverá ser implantado na área identificada com o 

n.º1 na figura 4.  
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Figura 4 – Localização das opções possíveis para a localização do estaleiro                (Fonte: EIA) 

 

Calendarização e prazos de excução 

É referido no RS que a implementação do projeto envolve várias ações, nomeadamente a 

aquisição de terrenos, a elaboração de estudos e projetos, a aprovação da operação 

urbanística, a execução da construção e a hasta pública de alienação dos lotes. A 

calendarização das ações necessárias à implementação do projeto são apresentadas no quadro 

4. 

De salientar que a execução do projeto só deverá ter início após a emissão da DIA favorável, ou 

favorável condicionada. Acresce que, estando previstas condicionantes prévias à construção, 

só após cumprimento das mesmas poderá a fase de construção ser iniciada. De referir ainda 

que, o procedimento de AIA teve início após a data estimada para o início da ação 4. Assim 

deverá esta ação ser reprograma em função da data de emissão da decisão e cumprimento das 

condicionantes prévias à construção.  
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Quadro 4 – Cronograma de actividades 

Ações Data Início Data Fim 

1 - Aquisição de terrenos 04.09.2020 28.02.2021 

2 - Elaboração do projeto de 

arquitetura e especialidades 

(inclui DFCI) 

13.10.2020 23.11.2020 

Elaboração de relatório de 

avaliação de terrenos 
03.11.2020 27.11.2020 

3 - Aprovação da operação 

urbanística 
17.02.2022 14.04.2022 

4 - Empreitada de obras públicas 

referente a alteração e 

ampliação do loteamento 

industrial – Construção (inclui 

DFCI) 

18.04.2022 31.12.2022 

5 - Hasta Pública 02.01.2023 30.09.2023 

 

 

6. CONFORMIDADE COM OS IGT, SERVIDÕES ADMONISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE 
UTILIDADE PÚBLICA 

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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Figura 5 –Planta de Ordenamento/Classificação e Qualificação do Solo (Fonte: EIA) 

 

 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. 
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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, como decorre da figura 5, é aplicável o disposto no 

artigo 48º-A do Regulamento do PDM:  

Artigo 48º-A 

Acertos e ajustamentos 

Quando um prédio integre mais do que uma categoria de usos do solo, a ocupação com os usos 

admitidos para uma categoria poderá prolongar-se para áreas do prédio integradas noutras 

categorias, desde que tal não prejudique o correto ordenamento do uso do solo e desde que: 

a) Tal não afete servidões administrativas e restrições de utilidade pública, ou, quando afete, 

exista parecer favorável emitido pela entidade de tutela; 

b) Não sejam afetados os espaços naturais; 

c) A área utilizada nesse prolongamento de ocupação seja inferior a 50 % da área de 

implantação, construção e impermeabilização da parte da edificação a construir na categoria 

inserida em Aglomerado Urbano, Espaço de Atividades Económicas, Aglomerado Rural, Área de 

Edificação Dispersa, Espaço de Equipamentos e Infraestruturas, Espaço Afeto a Atividades 

Industriais e/ou Espaço de Ocupação Turística, e desde que devidamente fundamentada a 

impossibilidade da sua edificação total nas referidas categorias; 



PARECER TÉCNICO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

Projeto de Expansão Norte da Zona Industrial da Guia 

março de 2022  15 

d) As áreas máximas admitidas de implantação, construção e impermeabilização, bem como os 

demais parâmetros urbanísticos a observar, resultam da aplicação do regime de edificabilidade 

estabelecido para a categoria de solo onde se insere a maior parte da edificação. 

Do anteriormente descrito quanto a: 

 Não afetação de Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública; 

 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: 

Artigo 120º 

Regime 

1 — Aplica-se ao solo urbanizável nas categorias de espaço residencial, espaço urbano de baixa 

densidade, espaço de atividades económicas e espaço de equipamentos e infraestruturas o 

regime estabelecido no presente regulamento quanto aos usos, ocupação e edificabilidade 

previstos para as categorias correspondentes do solo urbanizado. 

Artigo 108º 

Uso e Ocupação do solo 

1 — São usos dominantes desta categoria de espaço: 

a) Estabelecimentos industriais e atividades produtivas similares; 

b) revogada; 

c) Armazenagem e logística; 

d) Superfícies comerciais; 

e) Atividades de transporte; 

f)Operações de gestão e valorização de resíduos. 

2 — São usos complementares e compatíveis: 

a) Comércio e serviços 

b) Equipamentos de utilização coletiva; 

c) Estabelecimentos hoteleiros; 

d) Parques de diversão. 

3 — Só se admite a instalação das indústrias de Tipo 1 a que se referem as alíneas a) a d) do 

artigo 11º do Sistema de Indústria Responsável, bem como as atividades de gestão e 

valorização de resíduos perigosos, nas áreas industriais delimitadas na Planta de Ordenamento 

— Classificação e Qualificação do Solo. 
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4 — Nestes espaços não é permitido o uso habitacional, excluindo o preexistente, admitindo -se 

apenas uma componente edificada de apoio ao pessoal de vigilância ou segurança a englobar 

nas instalações referidas nos números anteriores. 

5 — A instalação de atividades insalubres, poluentes, ruidosas ou incomodativas nas parcelas 

confinantes com edifícios de uso habitacional e de estabelecimentos hoteleiros existentes deve 

adotar medidas minimizadoras, nomeadamente a criação de cortinas arbóreas e arbustivas ou 

outro tipo de soluções que garantam a adequada compatibilização de usos. 

 

Artigo 109º 

Regime de edificabilidade 

1 — As operações urbanísticas a realizar no espaço de atividades económicas devem respeitar 

os seguintes parâmetros: 

a) Índice de ocupação: 60 % 

b) Índice de utilização: 120 % 

c) Índice de impermeabilização: 90 % 

d) Altura da fachada: 12 m, podendo ser excedida nas situações devidamente justificadas por 

necessidades produtivas ou tecnológicas; 

e) Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1, podendo ser excedido em situações especiais 

devidamente justificadas, nomeadamente por razões de topografia do terreno, ou pela 

relevância ou especificidade da sua utilização. 

2 — As instalações de apoio ao pessoal de segurança e vigilância, não podem ultrapassar os 

120 m2 de área de construção. 

(…) 

4 — Os efluentes produzidos, provenientes da atividade industrial, devem ser alvo de 

tratamento prévio antes da sua descarga na rede pública ou meio recetor, por meio de 

soluções adequadas e em conformidade com a legislação em vigor. 

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, sintetizando-se os mesmos 

no quadro 1.  
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Quadro 1: Parâmetros urbanístico do PDM e projeto 

 

 

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, no qual é referido: 

Artigo 144º 

Execução em solo urbanizável 

(...) 
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2 — O município pode autorizar, nestas áreas, operações urbanísticas avulsas, quando digam 

respeito a parcelas situadas em contiguidade com o solo urbanizado ou com áreas que tenham 

adquirido características semelhantes àquele através de ações de urbanização ou edificação, e 

desde que o município considere que as soluções propostas asseguram uma correta articulação 

formal e funcional com a zona urbanizada e não prejudicam o ordenamento urbanístico da 

área envolvente. 

Com efeito, o Projeto do Loteamento e respetivas infraestruturas localiza-se em área contígua 

ao solo urbanizado (legenda da Figura 5) 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, que refere: 

5 — As ações a desenvolver nas áreas complementares — tipo II devem contribuir para a 

valorização ambiental, ecológica, biofísica e paisagística, salvaguardando os valores em 

presença, nomeadamente as espécies autóctones bem como as características do relevo 

natural. 

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 a) do n.º 1 e no 

n.º 3 do artigo 20º do Regulamento do PDM, que referem: 

Artigo 20.º 

Sistema Aquífero da Mata do Urso 

1 — No sistema Aquífero da Mata do Urso são proibidas as seguintes ações e atividades, salvo 

as legalmente autorizadas até à data de entrada em vigor do presente Plano: 

a) No que concerne aos resíduos: 

i) Depósitos de sucata; 

ii) Despejo de detritos, de desperdícios, de sucatas, de resíduos sólidos e ou 

líquidos; 

iii) Depósito de resíduos perigosos ou de outras substâncias perigosas; 

iv) Instalação de aterros sanitários e de inertes. 

3 - Ainda que na área abrangida pelo sistema Aquífero da Mata do Urso a instalação de 

indústrias e outras atividades seja permitida pelas regras aplicáveis à respetiva categoria de 

uso do solo, a mesma não é admitida se se abastecer de água diretamente a partir do Aquífero. 

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 
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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. 
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7. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS  

7.1   Análise Geral  

O EIA encontra-se elaborado de acordo com o imposto no anexo V do RJAIA. Em termos 

formais, encontra-se bem estruturado, apresentando uma metodologia de análise e uma 

linguagem técnica de fácil entendimento em termos do seu conteúdo, permitindo o apoio à 

tomada de decisão.  

Verifica-se, na sequência da resposta ao pedido de elementos adicionais, apresentados sob a 

forma de Aditamento ao EIA, que a informação constante no RS e no Aditamento ao EIA é 

suficiente para a avaliação dos impactes do projeto. 

 

7.2   Seleção dos principais fatores ambientais  

Os fatores ambientais analisados e avaliados no EIA foram o Clima e Alterações Climáticas, a 

Geologia e Geomorfologia, os Solos e Uso do Solo, os Recursos Hídricos, a Paisagem, a 

Ecologia, a Qualidade do Ar, o Ambiente Sonoro, o Património, a Socioeconomia e os Riscos.  

No sentido de resumir e limitar a fundamentação técnica deste parecer ao mais relevante, 

entendeu a CA fazer uma análise específica dos fatores ambientais tratados no EIA que 

considerou mais relevantes para o apoio à tomada de decisão. Assim, foram analisados os 

fatores ambientais Geologia e Geomorfologia, Solos e Uso do Solo, Recursos Hídricos, 

Socioeconomia, Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar, Património, e Alterações Climáticas. 

Considerou-se que os fatores ambientais Ecologia e Paisagem não careciam de uma análise 

específica, na medida em que a área do projeto já está identificada em PDM como de 

utilização industrial. Apesar do fator ambiental riscos ter um representante nomeado na CA, 

não foi enviado o respetivo contributo setorial para integração neste parecer.  

 

7.3 Analise especifica 

7.3.1  Geologia – Geomorfologia 

Caracterização da Situação Atual 

Geomorfologia 

Do ponto de vista geomorfológico, o local de estudo localiza-se na planície litoral Douro-

Mondego, de acordo com a classificação de Pereira et al. (2014), correspondendo ao domínio 

de sedimentação cenozoica da plataforma litoral do Mondego. Trata-se de uma superfície 

aplanada, geralmente limitada a ocidente pelos relevos calcários da bacia Lusitânica, com 

tendência de descida de cotas de leste para oeste. A regularidade deste elemento morfológico 

é interrompida pela instalação da rede de drenagem quaternária ou processos tectónicos. Na 

região, várias irregularidades morfológicas estão relacionadas com a conjugação de processos 

de tectónica diapírica e fenómenos de erosão diferencial. 

A área de estudo apresenta morfologia suave, com ligeira inclinação geral para W, 

aproximadamente entre as cotas 70 m e 80 m. Este declive está relacionado com a incisão 

quaternária da ribeira da Guia e linhas de água afluentes. 
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Tectónica e estratigrafia 

A área em estudo coincide geograficamente com dois importantes domínios tectono-

estratigráficos do território português, a bacia Lusitânica e a plataforma do Mondego. 

A primeira corresponde a uma bacia sedimentar cuja génese se associa aos processos 

tectónicos que promoveram a fracturação do supercontinente Pangeia e abertura do oceano 

Atlântico durante o Mesozoico. A sedimentação na bacia foi fortemente condicionada pela 

subsidência decorrente do estiramento litosférico associado a vários episódios de rifting, 

permitindo deposição em ambientes marinhos e margino-marinhos, a par de sedimentação 

continental, ao longo de todo o Mesozoico. 

A plataforma do Mondego é uma área de deposição gerada no decorrer dos esforços 

compressivos associados à orogenia alpina, que promoveram ao longo do Cenozoico a 

reativação de várias falhas e a inversão da bacia Lusitânica, criando relevos e áreas deprimidas. 

A sedimentação cenozoica na plataforma do Mondego foi assim condicionada pelos processos 

tectónicos e por variações eustáticas, que propiciaram a intercalação de deposição de fácies 

marinha e continental (e.g. Pais et al., 2012 e referências aí contidas). 

De acordo com a Folha 23-A Pombal da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000, na 

área de estudo apenas afloram sedimentos do Cenozoico, identificados na cartografia como: 

“Plio-Plistocénico indiferenciado” (integrando o Grupo de Barracão, em Pais et al., 2012), 

constituídos por arenitos e cascalheiras com alguns níveis argilosos. 

Neotectónica e perigosidade sísmica 
O território Português insere-se num contexto geodinâmico complexo, localizando-se na placa 

Euroasiática e na proximidade do seu limite com a placa Africana (fronteira de placas 

materializada pela Zona de Fratura Açores-Gibraltar). A movimentação relativa destas placas, 

com convergência de direção NW-SE a WNW-ESE, origina um campo de tensões responsável 

por sismicidade histórica e instrumental significativa. Para além da atividade sísmica ocorrente 

na zona de fronteira de placas, parte dos eventos sísmicos estão também associados a 

manifestações tectónicas resultantes da atividade de falhas ativas em contexto intraplaca. 

A região de Pombal é intercetada por uma falha de direção NNE-SSW conhecida como falha de 

Nazaré-Pombal (Cabral, 1995) ou falha de Nazaré-Caldas da Rainha-Vimeiro (Custódio et al., 

2015) e que poderá ter sido responsável pelo sismo histórico de 21 de fevereiro de 1890, de 

magnitude 4,5, entre outros eventos (Bezzeghoud et al., 2011). Também com atividade 

neotectónica reconhecida (Cabral e Ribeiro, 1988; Cabral, 1995) destacam-se na região as 

falhas de Seia-Lousã e Quiaios e os diapiros, ativos, de Monte Real e Leiria. 

De acordo com a sismicidade histórica, a área de estudo está localizada na zona de intensidade 

VIII da Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (1755 – 1996, escala de Mercalli 

Modificada de 1956) (IM, 1996), em que o grau I corresponde a evento impercetível e o grau 

XII a situação de cataclismo. Segundo o zonamento sísmico proposto no Anexo Nacional do 

Eurocódigo 8, Norma NP EN 1998-1:2010, inclui-se na zona 1.5 para ação sísmica tipo 1 

(interplacas) e na zona 2.4 para ação sísmica tipo 2 (intraplacas). 

Recursos Minerais 

Na região do projeto as unidades pliocénicas contêm areias especiais, siliciosas e ricas em 

caulino, com interesse económico, existindo diversas pedreiras em exploração. 
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Património Geológico 

Relativamente ao património geológico, na área de estudo não são conhecidos valores 

geológicos com interesse conservacionista. 

Avaliação de Impactes  

Os principais impactes na Geologia e Geomorfologia 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). 

Estimam-se volumes de 56 623 m3 de escavação e 7 676 m3 de aterro, com 48 947 m3 de 

excedente que serão conduzidos a destino autorizado. 

Trata-se de um impacte negativo, certo, permanente, irreversível, de baixa magnitude e pouco 

significativo. 

Património geológico 

Não são esperados impactes, face aos atuais conhecimentos. 

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. 

Considera-se que corresponde a um impacte negativo, certo, imediato, temporário, de baixa 

magnitude e pouco significativo. 

Perigosidade sísmica 

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. 

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. 

Sem prejuízo do referido, nesta temática, de modo a minimizar os impactes resultantes de um 

eventual sismo, de magnitude variável, na edificação de infraestruturas, deverá ser respeitada 

a legislação em vigor referente ao seu dimensionamento sísmico, nomeadamente o Anexo 

Nacional do Eurocódigo 8, Norma NP EN 1998-1:2010. 

Medidas de Minimização 

Foram incluídas, no Capítulo 9 do presente Parecer, as medidas de minimização a implementar 

para minimizar os impactes negativos associados às fases de construção e exploração.  

 

7.3.2  Solos e Uso dos Solos  
Caracterização da Situação Atual  

De acrodo com o Atlas do ambiente, a zona em estudo desenvolve-se integralmente em 

Podzóis Órticos associados a Cambissolos Êutricos segundo a classificação da FAO-UNESCO. Os 
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Podzóis órticos são solos espessos e de textura ligeira que do ponto de vista estrutural 

correspondem aos Podzóis com ou sem surraipa. Apresentam, de um modo geral, uma 

fertilidade reduzida a média e pouca capacidade para a retenção de água. Os Cambissolos 

Êutricos correspondem, na classificação pelo SROA, a Solos Litólicos Não Húmicos Pouco 

Insaturados. Verifica-se, assim que os solos incluídos na área do projeto, não apresentam 

grande interesse agrícola 

De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente, a área do Projeto 

insere-se na sua totalidade na Classe F. 

De um modo geral, na área do Projeto o uso do solo que predomina é o florestal com pinheiro 

bravo e eucalipto. No entanto, com a compra dos terrenos pelo Município, com vista à 

concretização do Loteamento, os ex-proprietários têm vindo a remover o arvoredo. 

 

Avaliação de Impactes  

Os impactes nos solos decorrentes da construção e exploração do projeto, estão associados 

principalmente à ocupação direta e irreversível do local. 

Na fase de construção, a limpeza e decapagem do terreno tem como consequência a 

mobilização do solo e a sua exposição a processos erosivos. A área a afetar irreversivelmente e 

que corresponde à área a impermeabilizar, será de aproximadamente 11,1 ha. 

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

circundantes, embora seja temporária, tem tendência a causar compactação do solo, 

conduzindo a uma diminuição da porosidade e diminuição da capacidade de infiltração e de 

escoamento da água, em profundidade. 

No que se refere à alteração das propriedades dos solos e à sua vulnerabilidade à poluição 

decorrente dos poluentes atmosféricos e líquidos gerados na fase de construção, e 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, nas áreas do estaleiro 

poderão ocorrer derrames de combustíveis ou óleos que, se não forem acautelados, 

constituirão fontes de degradação da qualidade do solo. Este impacte é considerado negativo, 

mas pouco significativo dada a incerteza associada. 

Apesar de os impactes negativos verificados serem pouco significativos, temporários e 

reversíveis, podem ainda ser minimizados com a implementação medidas minimização 

constantes no capítulo 9 do presente parecer. 

 

7.3.3  Recursos Hídricos  
Caracterização da Situação Atual 

No RS é referido que, de acordo com os IGT, Plano Nacional da Água (PNA), Plano de Gestão 

das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 4 (PGRH4A) e Plano de Gestão de 

Riscos de Inundação da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (PGRI RH4), o projeto 

não interfere com os objetivos estratégicos definidos nestes planos.  



PARECER TÉCNICO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

Projeto de Expansão Norte da Zona Industrial da Guia 

março de 2022  24 

No que às servidões e restrições de utilidade pública diz respeito, é referido que na área do 

projeto não se identificaram áreas inseridas em REN. Contudo, existe uma linha de água na 

envolvente – Ribeira da Guia, inserida na tipologia Leitos dos Cursos de Água (LCA) que recebe 

as águas pluviais provenientes da zona do projeto em apreço e da Zona Industrial da Guia 

existente. De referir ainda que, no âmbito da servidão Domínio hídrico se encontra associada a 

Ribeira da Guia.  

É referido no RS que as redes necessárias serão um prolongamento das já existentes na Zona 

Industrial da Guia, onde serão efetuadas as devidas ligações. Estão previstas a rede de 

abastecimento de água para consumo e serviço de incêndio e as redes de drenagem de águas 

residuais domésticas e pluviais. 

O abastecimento de água à área do projeto  será efetuado a partir da rede municipal existente 

A rede de drenagem integra a conceção e o dimensionamento das redes que permitirão 

efetuar a recolha, condução e descarga das águas residuais domésticas e pluviais produzidas. O 

sistema de drenagem de águas residuais será do tipo separativo, recolhendo-se, através de 

redes independentes, as águas residuais domésticas e as águas pluviais.  

As águas residuais domésticas provenientes dos ramais de ligação dos diferentes lotes serão 

recolhidas por uma rede de coletores gravíticos, a implementar nos arruamentos, a que se 

encontram associadas câmaras de visita em anéis de betão pré-fabricados com vista a 

assegurar a completa estanquicidade da rede. Está previsto que estas águas residuais sejam 

conduzidas para a rede municipal existente, com ligação à ETAR da Guia, que se encontra a 

cerca de 350m de distância do projeto, onde serão tratadas. O encaminhamento far-se-á para 

uma caixa da rede municipal localizada a poente. O coletor destas águas ligará a uma câmara 

de visita localizada imediatamente a jusante da rotunda poente e implantada nas imediações 

da berma norte da Estrada da Guia.  

As águas residuais pluviais resultante da drenagem dos pavimentos e coberturas serão 

recolhidas por uma rede de coletores gravíticos em betão, a implantar também ao longo dos 

arruamentos e seguindo pela Estrada da Guia para a linha de água mais próxima. A rede destas 

águas acompanhará o traçado da rede de águas residuais domésticas, com exceção das zonas 

de descarga. Ainda no que se refere às condições de drenagem de águas residuais nos 

coletores municipais, de acordo com o Regulamento Municipal em vigor, só são aceites, na 

rede pública de água residual, descargas de efluentes industriais com características 

semelhantes às dos efluentes urbanos.  

A linha de tratamento da ETAR da Guia foi definida com vista a uma eventual expansão futura, 

pelo que existe área para duplicação da linha de tratamento. No entanto, 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.  

Pontualmente, na rotunda a nascente será encaminhado um novo sumidouro para a rede 

existente no local, sendo desativado o sistema de drenagem pluvial que drena a zona 

envolvente da rotunda. O coletor pluvial existente ao longo da Estrada da Guia será também 

desativado e substituído por outro, com capacidade para conduzir os caudais drenados.  

O RS refere que o Sistema de Autoproteção contra Incêndios Florestais compreende a faixa de 

gestão de combustível e o sistema de aspersão de água. Este último recorre à reutilização de 
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água proveniente da ETAR, reservatórios, transporte de água (rede de água), caminho 

periférico e sistema de aspersão. Serão instalados dois reservatórios que estarão ligados por 

uma conduta que os intermedeia e que tem uma válvula de abertura/fecho que permite que o 

reservatório 1 seja usado isoladamente. O Reservatório 2 irá funcionar como reservatório de 

reserva. 

É ainda referido não estarem previstas alterações assinaláveis nos recursos hídricos com a 

implantação do projeto. 

No que às massas de água superficiais diz respeito e, de acordo com o Plano de Gestão da 

Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (PGRH-RH4A) – 2.º Ciclo (2016-2021), a área de 

estudo abrange a massa de água superficial Ribeiro de Porto Longo (PT04LIS0705). De acordo 

com este 2.º ciclo de planeamento, o estado global desta massa de água é considerado “Bom”. 

Na área de estudo a rede hidrográfica é caracterizada pela existência de algumas linhas de 

água de pequena dimensão. Contudo, na envolvente ao local de implantação encontra-se a 

Ribeira da Guia, inserida na REN (tipologia de Leitos e Cursos de Água).  

Relativamento aos recursos hídricos subterrâneos e, de acordo com o 2.º ciclo do PGRH-RH4A, 

a área de intervenção abrange a massa de água subterrânea PTO10 – Leirosa – Monte Real que 

apresenta um estado global “Bom”. Em termos hidrogeológicos, trata-se de um sistema 

aquífero poroso, constituído por formações detríticas, com vulnerabilidade à poluição. No que 

respeita às zonas protegidas e de acordo com o PGRH, a massa de água subterrânea referida 

anteriormente encontra-se classificada como zona designada para a captação de água 

destinada ao consumo humano. 

Na área de implantação do projeto e na envolvente próxima, não foi identificada nenhuma 

captação destinada ao abastecimento público de água, encontrando-se a mais próxima a cerca 

de 1 300 m a NO, a qual tem publicada a delimitação do respetivo perímetro de proteção, na 

Portaria nº 34/2013, de 29 de janeiro. Na área da atual Zona Industrial da Guia existem 

algumas captações particulares que se crê serem das indústrias aí instaladas. 

Não existem ETAR´s Urbanas identificadas no 2.º ciclo do PGRH na área do projeto, sendo a 

mais próxima a ETAR Urbana de Guia. Esta ETAR tem licença de rejeição no meio hídrico e os 

resultados do autocontrolo cumprem com os VLE estabelecidos no TURH.  

De salientar que um dos objetivos dos PGRH-RH4A é que se atinja e mantenha o bom estado 

em todas as massas de água, aspeto que deve ser tido em consideração no presente projeto, o 

qual não deve contribuir para deteriorar e agravar o estado das massas de água que se 

encontram em bom estado. 

 

Avaliação de impactes ambientais  

No RS são identificados e avaliados os principais impactes suscetíveis de virem a ser originados 

pelo projeto em apreço. Relativamente aos Recursos Hídricos, foram identificados como 

possíveis impactes, 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 nos Recursos Hídricos Subterrâneos podem dever-se ao 

aumento da área impermeabilizada, com consequente diminuição da área de recarga da 
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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. Por outro 

lado, tendo em conta que os níveis freáticos acompanham a topografia e o escoamento dirige-

se em direção às linhas de água (que constituem as zonas de descarga), as alterações do relevo 

também poderão ter implicações no nível freático local.  

No que se refere aos Recursos Hídricos Superficiais, visto que na envolvente já existem zonas 

impermeabilizadas de dimensão significativa, com o presente projeto a área impermeabilizada 

também aumenta (efeito cumulativo), sendo expectável o aumento do escoamento superficial. 

Na referida fase está prevista 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, a implantação do projeto provocará alterações fisiográficas, dado o 

recurso à construção de aterros e escavações que 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, que podem aumentar significativamente nos locais de descarga. Também as 

valas e valetas nos sopés e cabeceiras dos taludes, com o fim de neles evitar a ocorrência de 

escorrências, originam desvio de caudais. 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, cuja importância dos efeitos depende do uso do solo 

existente. 

Nesta fase ocorrerá um acréscimo de circulação de veículos pesados, que poderá constituir 

uma fonte poluidora da qualidade da água, como resultado da lavagem pela água da 

precipitação de poluentes acumulados nas vias e resultantes da circulação automóvel. 

Potencialmente, podem contribuir também para a contaminação das águas, os derrames 

acidentais de produtos. Por fim, as vias rodoviárias referidas contribuem para a poluição 

derivada da aplicação de materiais de conservação – tintas e herbicidas, por exemplo – os 

quais são também veiculados para as linhas de água em resultado da lavagem do pavimento 

pela precipitação. Os poluentes arrastados pela lavagem da estrada são provenientes 

principalmente de materiais do pavimento, do desgaste da pavimentação dos pneus, de 

produtos de combustão, de fugas de lubrificantes e combustível, de degradação de 

componentes mecânicos e de pneus, de perdas de material transportado, de resíduos 

produzidos pelos passageiros e despejados para a via. A sua contribuição para a poluição das 

linhas de água resulta do facto de, numa primeira fase, se acumularem no pavimento durante 

os períodos de ausência de pluviosidade e posteriormente, em virtude da ocorrência de 

precipitações intensas, serem encaminhados para os solos e para as linhas de água nas 

imediações.  
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Para reduzir o impacte na descarga, o projeto prevê que a linha de água a jusante da Passagem 

Hidraúlica seja regularizada e revestida com enrocamento na zona imediatamente a jusante da 

da mesma numa extensão de 5 m.  

De acordo com o referido no RS, o projeto encontra-se em conformidade com o PDM. No que 

respeita às servidões e restrições de utilidade pública, de referir que, na envolvência do 

projeto, existe um LCA REN, conforme referido anteriormente, que receberá as águas pluviais 

provenientes da zona do projeto e que já recebe as provenientes da Zona Industrial existente - 

a Ribeira da Guia. Prevê-se que esta linha de água (REN) receba as águas pluviais provenientes 

da atual Zona Industrial, a jusante da passagem hidráulica existente na Estrada da Guia. Pelo 

facto desta linha de água recetora ser de reduzida dimensão e ter regime de escoamento 

torrencial, sem caudal a maior parte do ano, poderão existir alturas em que será maior o 

caudal aí descarregado do que o caudal que leva, situação que deverá ser salvaguardada.  

Medidas de Minimização  

O RS e o aditamento ao EIA propõe a implementação de um conjunto de medidas destinadas a 

minimizar e compensar os impactes negativos, no fator ambiental em análise, com as quais se 

concorda na generalidade. Foram incluídas, no Capítulo 9 do presente Parecer, as medidas de 

minimização a implementar para minimizar os impactes negativos associados às fases de 

construção e exploração.  

Face ao exposto, considera-se que, apesar do projeto poder induzir impactes negativos sobre 

os recursos hídricos, os mesmos são passíveis de ser minimizados pelo que, se emite parecer 

favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização impostas no capítulo 9 

do presente parecer.  

 

7.3.4  Socioeconomia 
Caracterização da Situação Atual 

No que se refere à caraterização da situação atual, no âmbito da socioeconomia (designada 

por “componente social”), o RS aborda os seguintes temas: população, abastecimento de água 

e saneamento básico, estrutura económica (população ativa e desempregada, população ativa 

por setor económico, caraterização das atividades económicas na envolvente e turismo) e 

caraterização da área do projeto (aglomerados e edificações e acessibilidades).  

De um modo geral, considera-se que a abordagem realizada é adequada (ou até excessiva, 

dado o pouco aproveitamento de alguma da informação recolhida e analisada para o restante 

EIA), utilizando dados posteriores aos censos de 2011, quando existem. 

No que se refere a infraestruturas de transporte, há a referir a  proximidade do projeto à linha 

ferroviária do Oeste, que corresponde ao troço ferroviário que liga a estação de Agualva-

Cacém, na linha de Sintra , à estação da Figueira da Foz, sob a tutela das Infraestruturas de 

Portugal, S.A., tanto para transporte de passageiros, como de mercadorias. É referido no RS 

que esta linha se localiza a cerca de 315m Este do limite da área de expansão. A estação mais 

próxima do local do projeto é a Estação da Guia, a cerca de 500m a Este. As outras estações 

existentes são as de Carriço e Monte Redondo, a cerca de 8km e 7km, respetivamente. As 

distâncias e tempos de percurso entre a área do projeto e as estações mais próximas variam 
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entre 1,1km, e 2 minutos, até à estação da Guia, e 10,2 km e 13 minutos, até à estação de 

Carriço. 

É ainda referido que, em termos de outras infraestruturas, se destaca o Porto da Figueira da 

Foz, a cerca de 49km a Norte do projeto, e o Aérodromo de Leiria, a cerca de 25km a Sul. 

No que se refere à possibilidade da futura utilização do transporte ferroviário, pelo menos no 

que se refere a mercadorias, dado que apresenta vantagens ambientais relevantes sobre o 

modo rodoviário, e dos portos e aeroportos/aeródromos, apenas é referido que a sua eventual 

utilização irá depender do tipo de indústria a instalar e das suas necessidades logísticas, sendo 

essas soluções uma alternativa de transporte a ser ponderada pelas empresas. No entanto, no 

projeto não foram previstas ligações a essas infraestruturas. 

No que se refere à caracterização do trafego de pesados e de ligeiros existente nas vias 

envolventes, é referido que foi considerado o estudo de trafego elaborado no âmbito do 

projeto da variante Nascente da Guia, que apresenta uma breve caracterização do trafego 

associado à Zona Industrial existente, bem como a respetiva contagem de veículos à entrada e 

saída da rotunda da EN109, no acesso à Zona Industrial. É ainda referido que a rede viária 

interna observa o cumprimento dos parâmetros mínimos de dimensionamento da rede 

rodoviária, previstos do regulamento da 1.ª revisão do PDM Pombal, tendo em consideração a 

tipologia de ocupação industrial.  Assinalam, contudo, que a solução prevista apresenta um 

perfil superior ao mínimo exigido, por via do garante da continuidade da rede viária do 

loteamento existente. Assim sendo, consideraram desnecessária a realização de um novo 

estudo de tráfego, anexando o Estudo de tráfego elaborado no âmbito da Variante Nascente 

da Guia, não tendo, no entanto, apresentado as estimativas para a situação futura.  

É referido que durante a fase de construção, o transporte dos trabalhadores ficará a cargo das 

respetivas empresas. Durante a fase de exploração, para além do uso de transporte particular, 

em face ao número de trabalhadores, será aferido pela autarquia, em conjunto com a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria - CIMRL, o eventual reforço do transporte 

público de passageiros, em termos de número de autocarros e horários de transporte. 

É apresentada a caracterização das atividades na envolvente e referido que Pombal assistiu a 

um crescente processo de industrialização, sustentado na criação, numa primeira fase da Zona 

Industrial da Formiga e mais tarde, na criação do Parque Industrial Manuel da Mota, localizado 

na interseção da A1 com a IC8, e de algumas zonas industriais de menor dimensão, como a 

Zona Industrial do Louriçal, Albergaria dos Doze, Meirinhas, Meires e da Guia. 

É também referido no RS que, num raio de 1,5 km, foram identificadas 6 explorações de 

massas minerais de extração de areia, as mais próximas, denominadas de Guia 1 e Nasce Água, 

a cerca de 1500 metros a Oeste, e 6 concessões mineiras de extração de caulino, a mais 

próxima  a cerca de 645 metros a Sudoeste.. 

É ainda referida a existência de 2 explorações avícolas, a cerca de 250m a Sudeste e a cerca de 

1300m a Oeste, e uma unidade agrícola de produção de kiwi, a cerca de 325m Oeste do limite 

do projeto. A parte existente da Zona industrial da Guia, que ocupa uma área de cerca de 14 

ha com 21 lotes, tem instaladas indústrias de base tecnológica, metalomecânica e construções 

metálicas e quimíca. 
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É apresentada uma síntese conclusiva da caracterização socioeconómica do projeto em 

estudo, sob a forma de uma matriz SWOT. 

É referido no RS que a não concretização deste projeto não implicaria, no que respeita ao fator 

ambiental Socioeconomia, uma alteração à situação atual. Contudo, será de assinalar que a 

impossibilidade de acolher novas atividades económicas impedirá a criação de emprego e de 

riqueza e condicionará o desenvolvimento local e regional. Adicionalmente, refira-se que se 

ganhará com a concretização do projeto uma ocupação ordenada e programada deste 

território. 

Análise dos impactes ambientais 

No âmbito do fator ambiental Socioeconomia é referido que se irão verificar 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. 

A análise de impactes e a proposta de medidas de minimização para o fator ambiental 

Socioeconomia, designado no RS por “componente social”, são apresentadas de forma 

desenvolvida para as fases de construção e de exploração. 

É referido estar previsto o envolvimento de 30 trabalhores, na fase de construção, tendo em 

consideração as infraestruturas a executar. Quanto aos postos de trabalho a criar após a plena 

ocupação dos lotes (havendo metodologias para este efeito, que têm sido aplicadas em outros 

casos semelhantes), a estimativa teve por base a análise comparativa com a atual Zona 

Industrial, estimando em cerca de 500 o número de trabalhadores nas empresas a instalar. 

Quanto a impactes socioeconómicos cumulativos, o RS considera que “são esperados um 

aumento na dinamização da economia principalmente no concelho, aumento do emprego e 

acréscimo da população residente sendo o impacte considerado positivo, significativo, certo, 

permanente e concelhio”, mas também prevê impactes cumulativos negativos ao nível da 

qualidade do ar e do ruído, ainda que os tipifique, na ausência do conhecimento das atividades 

a instalar, como pouco significativos. 

Por forma a potenciar os impactes positivos previstos com a implantação do projeto deverão 

ser implementadas as medidas potenciadoras referidas no Capítulo 9 do presente parecer.  

 

7.3.5 Ambiente Sonoro  

Caracterização da Situação Atual 

Para caraterização da situação atual, foram efetuadas medições nos dias 24, 25, 29 e 30 de 

junho de 2021, em 2 locais (L1, L2) próximos de dois recetores sensíveis, cujas distâncias ao 

limite da área do projeto são respetivamente, de 340 e 390m. 

Os ruídos identificados têm origem no tráfego rodoviário e nas atividades humanas existentes. 

Tendo em consideração a classificação acústica da zona – zona mista – todos os locais 

verificam os limites de exposição previstos no Regulamento Geral do Ruído (RGR), anexo ao 

D.L. n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação nº 18/2007, de 16 

março e alterado pelo DL nº 278/2007, de 1 de agosto. 

Avaliação de impactes ambientais 
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Para a fase de construção, foram tipificadas as emissões geradas pelos diversos equipamentos 

e veículos pesados e o respetivo impacte em função das distâncias consideradas. Embora com 

impacte negativo, direto, temporário, e de baixa magnitude, dada a localização dos recetores 

sensíveis avaliados, o impacte será de baixa significância. 

Quanto à fase de exploração, foi elaborado um mapa de ruído com base nas previsões de ruído 

que a circulação rodoviária, afeta à exploração do parque industrial, irá gerar. Após validação 

do modelo, concluiu-se que os valores obtidos se encontram abaixo dos limites permitidos 

para as zonas mistas. 

Concorda-se com a não apresentação de medidas de minimização específicas para a fase de 

construção e para a fase de exploração. Contudo, deverá ser salvaguardo que, durante a fase 

de construção, as obras decorram no período de referência diurno.  

Não se prevê a apresentação de qualquer relatório de ruído na fase de construção. Contudo, 

se for apresentada alguma reclamação, deverão ser feitas medições junto do recetor sensível 

em causa e avaliado o cumprimento do RGR. 

Na fase de exploração, todas as unidades industriais que vierem a instalar-se na Zona 

Industrial, deverão fazer prova do cumprimento do RGR, com a apresentação de relatórios de 

avaliação de ruído ambiental. A gestão posterior da respetiva monitorização será definida 

pelas respetivas entidades licenciadoras.  

Assim, não se considera necessária a realização de campanhas anuais de avaliação do 

cumprimento dos critérios de exposição máxima, exceção feita no caso da apresentação de 

reclamações de âmbito mais geral, que não possam ser atribuídas a uma atividade em 

particular. Nessa situação, o procedimento deverá ser desencadeado pela entidade gestora da 

Zona Industrial. 

 

7.3.6  Qualidade do ar  
Caracterização da Situação Atual 

Para a caracterização da situação de referência da qualidade do ar na área envolvente do 

projeto, a análise recaiu principalmente na caraterização regional, tendo sido analisados os 

dados da qualidade do ar monitorizados na estação da qualidade do ar mais próxima, 

Ervedeira, estação afeta à Zona Centro Litoral.  

Da análise dos dados, concluiu-se que ao longo dos tempos têm sido registados alguns casos 

pontuais de concentrações elevadas dos poluentes partículas e ozono, verificando-se no caso 

deste último algumas situações de excedência de valores normativos legais estabelecidos no 

âmbito da qualidade do ar ambiente. 

Por outro lado, foram analisados os dados do inventário nacional de emissões gasosas de 

2017, relativo ao concelho de Pombal, tendo sido concluído que o poluente mais 

representativo é o CO2, associado principalmente à indústria e ao tráfego rodoviário. Foram 

ainda comparados os resultados das emissões de 2015 e 2017 associadas aos gases com 

efeitos de estufa, aos poluentes percursores de ozono, gases acidificantes e partículas finas, 

tendo sido verificado que as concentrações registadas foram maiores no ano de 2015, exceto 

para o poluente partículas finas, cujos valores das emissões são idênticos nos dois anos. Foram 
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identificadas como as atividades responsáveis pelas maiores emissões de partículas finas a 

indústria, a produção de eletricidade e zonas de serviço e residência. 

Ainda que tenham sido solicitadas estimativas das emissões gasosas associadas ao tráfego 

rodoviário na área em estudo, para a situação atual e futura, estas não foram apresentadas. 

No entanto, o proponente propõe realizar uma avaliação da qualidade do ar para 

caraterização do ano zero (fase prévia à obra) e posteriormente à entrada em funcionamento 

do projeto, permitindo assim caraterizar a evolução da situação. 

Os recetores sensíveis existentes na periferia da Zona Industrial são algumas habitações, 

localizadas a 320m e 550m de distância, e 2 aglomerados populacionais, nomeadamente as 

povoações de Guia e Lagoa. 

A Zona Industrial localiza-se na proximidade de importantes eixos rodoviários, A17 e EN109, 

que garantem a acessibilidade aos concelhos vizinhos, e ferroviários, linha do Oeste. Nas 

acessibilidades rodoviárias à Zona Industrial existem atualmente constrangimentos associados 

ao forte volume de veículos pesados a circular dentro de centros urbanos consolidados e à 

falta de espaço físico para as viragens dos veículos pesados de/para Sul da N109 para/de Este 

da N237-1 no cruzamento da Guia. A exiguidade de espaço obriga a que os motoristas optem 

por realizar percursos anormalmente longos pela impossibilidade das viragens em segurança 

neste cruzamento. 

As principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos identificadas na área de estudo são 

a atividade industrial existente na zona, nomeadamente as várias industrias extrativas que se 

encontram em laboração, e o tráfego automóvel. 

  

Avaliação de Impactes ambientais 

No que se refere ao fator ambiental qualidade do ar, com a implementação do projeto, 

identificam-se alguns impactes negativos na fase de construção, nomeadamente as emissões 

de partículas (PM10) diretamente associadas a trabalhos de desmatação, modelação do terreno 

(escavações e aterros) e circulação de veículos e maquinaria. Os impactes nesta fase têm uma 

magnitude moderada e carater temporário. Contudo, atendendo à proximidade dos recetores 

sensíveis são considerados significativos. 

Na fase de exploração os impactes negativos esperados estão relacionados com as indústrias a 

instalar. Contudo, as unidades industriais estão abrangidas pelas disposições do Decreto-Lei 

n.º 39/2018, de 11 de junho, em matéria de emissões atmosféricas. Os impactes nesta fase 

estão ainda relacionados com o aumento da circulação de veículos, quer ligeiros quer pesados 

Todavia, a construção da via rodoviária variante nascente da Guia prevista assegurará o 

descongestionamento no centro urbano da Guia, permitindo garantir uma ligação rodoviária 

segura entre a zona industrial, a N109 e a A17, o que se reflete numa melhoria da qualidade do 

ar da área de estudo, porquanto a circulação do tráfego irá ser mais fluida e afastada dos 

aglomerados populacionais. Ainda assim, são identificados impactes negativos associados ao 

tráfego rodoviário que são considerados negativos, irreversíveis e que se estima serem 

moderados. 

Assim, com o objetivo de minimizar os impactes negativos associados ao projeto, 
principalmente na fase de construção, será necessário proceder à adoção de boas práticas, 
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identificadas no capítulo 9, relacionadas com os trabalhos de construção civil, que permitam 
minimizar a emissão de poeiras e outros poluentes na zona de estaleiro e zonas adjacentes da 
área de intervenção, e que deverão ser impostas no caderno de encargos da obra.  

Para acompanhamento dos impactes negativos associados ao funcionamento de toda a zona 
industrial (existente e ampliação) com todo o tráfego rodoviário associado, devidamente 
avaliados no RS, considera-se necessário realizar avaliações da qualidade do ar na área 
envolvente. Assim deverá ser implementado o plano de monitorização da qualidade do ar , 
previsto no sub-capitulo 9.3. 

  

 

7.3.7  Património  
Caracterização da Situação Atual 

Na área de implantação do projeto, os solos são sedimentares compostos por areias argilosas, 

cascalheiras e argilas. 

O RS contém os resultados das tarefas desenvolvidas e das prospeções realizadas,no âmbito 

dos trabalhos de arqueologia, tendo sido detetada uma ocorrência patrimonial (CNS 29613-

Guia) na área de incidência indireta. As informações sobre a visibilidade dos solos indicam que 

mais de metade da área prospetada e com incidência indireta tem visibilidade nula e a 

restante visibilidade parcial,  fator adverso à aquisição de conhecimento sobre as ocupações 

humanas das parcelas objeto de avaliação. 

Avaliação de impactes ambientais 

Na sequência dos trabalhos desenvolvidos, são propostas Medidas de Minimização com as 

quais se concorda genericamente, para a área que corresponde à ampliação da Zona Industrial 

da Guia. 

Além das acções previstas para a área do loteamento, devem estender-se as mesmas Medidas 

de Minimizaçao às fases de construção de cada unidade, independentemente da sua 

calendarização. Assim, deverá ficar consignado no Regulamento da Zona Industrial da Guia, 

incluindo área de ampliação, o cumprimento das Medidas de Minimização em cada Alvará a 

emitir para cada lote do projeto em apreço. 

As Medidas de Minimização propostas dizem respeito à necessidade de dotar de 

acompanhamento arqueológico as ações preparatórios, nomeadamente a desmatação, abate 

e transporte de árvores, nova prospeção com os terrenos limpos e remoção de terras para as 

infraestruturas, a estabilidade, a rede viária, de modo a detetar bens ou indícios arqueológicos 

que não se tivessem observado nas etapas anteriores. 

Acresce que, atendendo a que poderá haver zonas ainda por identificar com afetação como 

seja o local de implantação do estaleiro, de empréstimo de terras, de depósitos de 

temporários, entre outros, devem as prospeções ser previstas, atempadamente e sem prejuízo 

do desempenho de outras tarefas. 

Assim, considera-se ser de emitir decisão favorável condicionada ao projeto e implementadas 

as medidas de minimização referidas no Capítulo 9 deste parecer 
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7.3.8  Alterações Climáticas 

O fator ambiental Alterações Climáticas inclui as vertentes de mitigação e de adaptação às 

alterações climáticas. Os principais e mais recentes instrumentos de referência estratégica 

considerados relevantes e que concretizam as orientações nacionais em matéria de políticas 

de mitigação e de adaptação são: 

a. O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela RCM n.º 

107/2019, de 1 de julho, que explora a viabilidade de trajetórias que conduzem à 

neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de descarbonização e estima 

o potencial de redução dos vários setores da economia nacional, como sejam a 

energia e indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e outros 

usos de solo, e os resíduos e águas residuais; 

b. O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) aprovado pela RCM n.º 

53/2020, de 10 de julho, que estabelece para 2030 uma meta de redução de 

emissões de gases com efeito de estufa (GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma 

meta de 47% de energia proveniente de fontes renováveis e uma redução no 

consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país na 

descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050.  

c. A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) 

aprovada pela RCM nº 56/2015, de 30 de julho, prorrogada até 31 de dezembro de 

2025 pela RCM nº 53/2020 de 10 de julho, através da aprovação do PNEC 2030, que 

constitui o instrumento central da política de adaptação em alterações climáticas; 

d. O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), não 

referido no EIA, aprovado pela RCM n.º 130/2019 de 2 de agosto, que 

complementa e sistematiza os trabalhos realizados no contexto da ENAAC 2020, 

tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar medidas de adaptação. O 

P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove linhas de ação, como o uso 

eficiente da água, prevenção das ondas de calor, prevenção de incêndios rurais, 

proteção contra inundações, entre outras. 

Deverá ter-se em conta também os objetivos, princípios, direitos e deveres estabelecidos pela 

Lei de Bases do Clima, Lei nº 98/2021 de 31 de dezembro, que entrou em vigor a 01 de 

fevereiro de 2022, que define e formaliza as bases da política do clima, reforçando a urgência 

de se atingir a neutralidade carbónica, traduzindo-a em competências atribuídas a atores-

chave de diversos níveis de atuação, incluindo a sociedade civil, as autarquias ou comunidades 

intermunicipais. 

Avaliação de Impactes ambientais – vertente Mitigação das Alterações Climáticas 

A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a 

necessidade de calcular as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) que ocorrem 

direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto (construção, exploração e 

desativação) e que as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de mitigação das 

alterações climáticas. Adicionalmente devem ser tidos em conta todos os fatores que 

concorrem para o balanço das emissões de GEE, quer na vertente emissora de carbono 

quer na vertente de sumidouro, se aplicável. 
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Para a determinação das emissões de GEE em todos os setores devem ser utilizadas sempre 

que possível os fatores de cálculo (exemplos: fatores de emissão, Poder Calorífico Inferior 

(PCI)) e as metodologias de cálculo constantes do Relatório Nacional de Inventários (NIR - 

National Inventory Report) que se encontra disponível no Portal da APA. 

O RS reconhece que os principais impactes do projeto nas alterações climáticas estão 

associados ao aumento das emissões de GEE produzidos pelos veículos automóveis ligeiros 

(1,6 tCO2), considerando um acréscimo de 124 veículos por dia e considerando também 

que em média a distância percorrida pelos trabalhadores é de 30 km, distância que abrange 

todo o Concelho de Pombal, e associados às atividades da zona industrial, não 

contabilizadas no RS por não terem conhecimento do tipo de atividades que se irão instalar 

na área do projetol. Outro impacte negativo está relacionado com a perda de sequestro de 

carbono decorrente das atividades de desmatação e de movimentação de terras, também 

não quantificado no RS. 

O RS apresentou medidas que vão contribuir para a minimização de emissões de GEE no 

âmbito das alterações climáticas, o que se considera relevante, como: 

 Adoção de medidas de eficiência energética ao nível da iluminação pública do 

parque industrial e ao nível do isolamento térmico dos edifícios para evitar perdas 

de calor; 

 Promoção de medidas de redução do consumo de energia nas unidades industriais 

que integrem a zona industrial; 

 Promoção da utilização de transportes coletivos nos trajetos diários. 

Ainda no seguimento do ponto anterior, o RS destaca a importância de “A decisão de 

admissibilidade de empresas emissoras de poluentes atmosféricos deverá ter em conta a 

adequabilidade das tecnologias previstas face aos padrões de eficiência exigidos, o 

cumprimento dos requisitos legais, bem como a capacidade técnica demonstrada por essas 

empresas para tratarem convenientemente as suas emissões atmosféricas”. 

O RS não incluiu informação relativa à utilização de gases fluorados nos equipamentos de 

climatização e de arrefecimento que se encontrem previstos. Assim, é de salientar que deve 

acautelar-se a seleção preferencial de equipamentos que utilizem gases fluorados que 

utilizem fluídos naturais ou que utilizem gases fluorados com menor potencial de 

aquecimento global.  

De destacar também, relativamente aos aspetos relacionados com a mitigação das 

alterações climáticas, que as linhas de atuação identificadas no PNEC 2030 como forma de 

redução de emissões de GEE devem ser consideradas o referencial para efeitos de 

implementação de eventuais medidas de minimização dos impactes a ter em conta em 

função da tipologia dos projetos. 

 

Avaliação de Impactes ambientais – vertente Adaptação às alterações Climáticas 

No essencial, no RS a vertente adaptação incide na identificação das vulnerabilidades do 

projeto às alterações climáticas, na fase de exploração, tendo em conta, em particular, os 

cenários climáticos disponíveis para Portugal e eventuais medidas de minimização.  

https://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Clima/Inventarios/NIR20210415.pdf
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Os aspetos importantes a considerar englobam a possibilidade de aumento da frequência e 

intensidade dos fenómenos extremos. Assim, a avaliação destes fenómenos deve ser 

abordada tendo em consideração não apenas os registos históricos, mas também o clima 

futuro, para a identificação das vulnerabilidades do projeto no tempo de vida útil do 

mesmo. 

Neste contexto, salienta-se que o Portal do Clima disponibiliza as anomalias de diversas 

variáveis climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do vento, entre outras) face à 

normal de referência de 1971-2000, para os seguintes períodos 2011-2040, 2041-2070, 

2071-2100. Estes resultados são apresentados para Portugal continental com uma 

resolução aproximada de 11 km para cenários de emissões conducentes a forçamentos 

radiativos médio (RCP 4.5) e elevado (RCP 8.5). Propõe-se o ano 2100 para projetos de 

longo prazo e o ano 2050 para projetos de médio prazo. 

O RS recorreu aos dados constantes do Plano Municipal de Adaptação às Alterações 

Climáticas de Leiria, visto ainda não ter sido elaborada a estratégia para as alterações 

climáticas para o concelho de Pombal. As principais alterações projetadas para a região 

tendo em consideração o Cenário RCP4.5 até 2070 são, o aumento das temperaturas 

máximas e mínima, o aumento do número de dias muitos quentes e de noites tropicais, a 

diminuição da precipitação total, sobretudo na primavera, no verão e no outono, com 

aumento da precipitação no inverno, redução do número de dias com precipitação e secas 

mais frequentes e severas. 

Os impactes associados às vulnerabilidades climáticas identificadas no concelho de Leiria 

foram resumidos numa matriz de avaliação de risco climático, verificando-se, a curto 

prazo,que os principais riscos climáticos são a precipitação excessiva, ondulação 

forte/subida do nível médio do mar e temperaturas elevadas/ondas de calor. 

O RS considera que “do ponto de vista da vulnerabilidade do projeto às principais alterações 

climáticas identificadas para o município de Pombal, as alterações previstas não 

condicionarão a implementação do projeto”. No entanto, alerta para os impactes 

decorrentes do aumento da temperatura média anual e do aumento dos fenómenos 

extremos de precipitação que poderão resultar, respetivamente, na “utilização de mais 

energia para o arrefecimento das infraestruturas” e no “dimensionamento das 

infraestruturas de drenagem de águas pluviais, embora as previsões efetuadas sejam a 

longo prazo”. Adicionalmente, é também referido que “o aumento da temperatura média 

anual e alteração da distribuição da precipitação, poderá levar para além de um aumento 

de risco de incêndio, a aumento da proliferação de espécies exóticas invasoras, e que as 

mesmas possam, lentamente, migrar do interior para as áreas mais litorais”. 

Tendo em conta a avaliação de impactes foram apresentadas, no Aditamento ao EIA, 

medidas conducentes a reduzir alguns dos riscos identificados sobre o projeto, 

nomeadamente garantir o uso eficiente da água e providenciar as condições adequadas aos 

trabalhadores através da implementação de estratégias que visem colmatar possíveis riscos 

que advém das alterações climáticas, como as ondas de calor, nomeadamente: 

a.  Promover a utilização nos espaços verdes de espécies autóctones, adaptadas às 

condições climáticas e com menores necessidades de rega; 

http://portaldoclima.pt/
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b. Implementação de soluções passivas de arrefecimento e aquecimento e adoção 

de princípios, técnicas e materiais de construção bioclimática nas construções; 

c. Promover a adaptação do parque industrial a um clima com temperaturas médias e 

máximas mais elevadas, criando melhores condições de conforto térmico para os 

trabalhadores;  

d. Adaptar os 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.  

Salienta-se a importância da implementação de medidas de aumento da eficiência na 

utilização da água e da reutilização da mesma quando possível. 

De referir ainda, que as medidas de adaptação identificadas no P-3AC, como forma de 

minimizar os impactes das alterações climáticas sobre o projeto, devem ser consideradas 

como referencial a adotar para efeitos de implementação de eventuais medidas de 

minimização dos impactes, a ter em conta em função da tipologia do projeto. 

Assim, e tendo em consideração que: 

 o RS identificou os principais impactes associados às fases de construção e de 

exploração do projeto, como o aumento das emissões de GEE e a perda de 

capacidade de sumidouro;  

 Apresentou medidas de minimização de emissões que vão contribuir para reduzir o 

seu impacte, nomeadamente a introdução de medidas de aumento da eficiência 

energética e de redução do consumo de energia. É de salientar que deve acautelar-

se a seleção preferencial de equipamentos que utilizem gases fluorados que 

utilizem fluídos naturais ou que utilizem gases fluorados com menor potencial de 

aquecimento global;  

 Foram aduzidas as principais alterações climáticas projetadas para 2070 para a 

região onde se insere o projeto e tendo em consideração a localização e a tipologia 

do projeto foram apresentadas medidas que visam colmatar possíveis riscos que 

advém das alterações climáticas, nomeadamente garantir o uso eficiente da água e 

providenciar as condições adequadas aos trabalhadores; 

entende-se que os principais pontos relativos aos impactes do projeto nas alterações 

climáticas e no âmbito da adaptação foram abordados no RS pelo que se considera poder 

ser emitido parecer favorável à concretização do projeto. 

 

8. CONSULTA PÚBLICA E PARECERES EXTERNO 

8.1 Consulta Pública 
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. 
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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.  
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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: 

 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 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). 

No anexo III é apresentado o Relatório da Consulta Pública. 

 

8.2 Pareceres Externos 
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.  
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Foram recebidos os pareceres das seguintes entidades (Anexo IV): 

 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 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. 
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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.  

 

9. CONDICIONANTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO E 

POTENCIADORAS, RECOMENDAÇÕES E PLANOS DE MONiTORIZAÇÃO 

9.1 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;  

iv. assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de 

intervenção de 15 m x 15 m;  
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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. 

9.2 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 
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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 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.  
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9.3 Medidas de Minimização  

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, de forma a evitar a sua compactação. 

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. A circulação de máquinas e de outras viaturas deve ser condicionada às zonas de obra e 

aos acessos construídos. 

11. 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.  

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

13. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 

possam ter sido afetados pelas obras de construção.  

14. Garantir que os alargamentos das passagens hidráulicas previstas no projeto 

complementar estejam operacionais no mesmo horizonte temporal.  

15. Assegurar que a nova adutora de abastecimento de água de ligação da 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.  

16. Vedar a área de estaleiro. 
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17. Disponibilizar, na área de estaleiro, materiais absorventes para conter eventuais 

derrames de óleos e combustíveis. 

18. 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. 

19. O material sobrante, não adequado para aproveitamento no âmbito do projeto, deverá 

ser encaminhado para vazadouro autorizado. 

 

Fase de exploração 

20. Manter um registo atualizado das ações de manutenção da rede de drenagem de águas 

pluviais. 

21. 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.  

22. 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. 



PARECER TÉCNICO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

Projeto de Expansão Norte da Zona Industrial da Guia 

março de 2022  45 

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. 

 

9.4 Medidas Potenciadoras 

23. Previligiar empresas que empreguem trabalhadores locais; 

24. Assegurar a compatibilização das atividades industriais com a preservação do ambiente e 

com a promoção da qualidade de vida da população; 

25. Captar novas empresas de valor acrescentado e que proporcionem emprego qualificado; 

 

9.5 Planos de Monitorização 

9.5.1 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 

projetoa 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: 
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 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. 

 

 

10. CONCLUSÃO 

O projeto em análise consiste na ampliação da Zona Industrial da Guia para norte, através de 

uma operação de loteamento de uma área de 17,4 ha. A referida área será infraestruturada e  

serão constituídos um total de 21 lotes. 

Da análise e avaliação realizada aos fatores ambientais Geologia e Geomorfologia, Recursos 

Hídricos, Solos e Ocupação do Solo, Ambiente Sonoro, Socioeconomia, Património, Alterações 

Climáticas verifica-se que apesar de ocorrem impactes negativos, os mesmos não são 

significativos. Por outro lado, com a implementação das condicionantes, medidas de 

minimização e Planos de monitorização referidos no capítulo 9 do presente parecer, prevê-se a 

minimização dos referidos impactes.  

No âmbito da Consulta Pública foram apresentadas 27 participações, a maioria das quais 

manifestou preocupação relativamente à salvaguarda do Aquífero da Mata do Urso, à 

instalação de indústrias do tipo 1 e à proximidade do projeto a áreas habitacionais e de 

turismo. As referidas participações foram ponderadas na proposta de decisão. 

Face ao exposto, propõe-se a emissão de decisão favorável condicionada ao cumprimento das 

condicionantes e elementos a apresentar e à implementação das medidas de minimização, 

potenciadoras, e recomendações bem como à realização do plano de monitorização imposto.  

Face ao exposto, tendo ainda em consideração os pareceres externos recebidos e a consulta 

pública realizada, emite-se parecer favorável condicionado ao cumprimento das 

condicionantes constantes do presente parecer, à apresentação de elementos também aqui 

elencados e à implementação das medidas de minimização consideradas e do programa de 

monitorização descrito. 
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Pedido de elementos adicionais 

Projeto: AIA do projeto de Ampliação da Zona Industrial da Guia 
Localização: União das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca, Pombal 
Classificação: alínea a), do nº 10, do anexo II do RJAIA 
Proponente: Câmara Municipal de Pombal

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao projeto 
acima referido, a Comissão de Avaliação (CA) considerou ser necessário, ao abrigo do 
n.º 9 do artigo 14.º do D.L. n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, 
solicitar os elementos a seguir mencionados:

Socioeconomia 

1. No quadro III.6 página 27 do Relatório Síntese (RS) é apresentada uma 
calendarização que prevê o início da empreitada para o passado dia 1 de junho 
de 2021, devendo ser apresentada uma nova data, dependente da emissão 
de uma Declaração de Impacte Ambiental.

2. Deve ser indicada a relação entre a Zona Industrial e a rede ferroviária nacional 
(de forma mais detalhada do que a referida no RS, indicando nomeadamente 
distância e tempos de percurso às estações de acesso), permitindo que seja 
avaliada a possibilidade de futura utilização deste modo de transporte (pelo 
menos no que se refere a mercadorias), dado que apresenta vantagens 
ambientais relevantes sobre o modo rodoviário. Do mesmo modo, justifica-se 
uma abordagem à proximidade a portos e a aeroportos/aeródromos e às 
possibilidades da sua utilização. 

3. Apresentadas estimativas para o numero de trabalhadores a envolver na fase 
de construção.

4.  Apresentar dados sobre o tráfego de pesados e de ligeiros existente nas vias 
envolventes e que servem a futura ampliação nem estimativas para o tráfego 
resultante do pleno funcionamento desta ampliação da Zona Industrial. 
Fundamentar da dispensa de realização de um estudo de tráfego, que valide 
o dimensionamento da rede viária interna e a manutenção das caraterísticas 
da rede viária envolvente.
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5. Deverá ser esclarecido como se processa o transporte de trabalhadores para 
a Zona Industrial e para a futura ampliação e se está previsto algum esforço 
municipal no sentido de melhorar o sistema de transportes coletivos.

6. A caraterização das atividades na envolvente deve apresentar mais alguma 
informação, designadamente quanto à dimensão das pedreiras mais próximas 
(a cerca de 1,5 km).

7. Apresentar uma síntese conclusiva relativa à caraterização socioeconómica, 
que se sugere que assuma a forma de uma matriz SWOT, centrada no objeto 
do estudo. Sugere-se a apresentação de medidas de potenciação de impactes 
positivos no âmbito deste fator ambiental.

8. Como aspetos de detalhe, corrigir ou esclarecer o seguinte:

a) deverá ser esclarecido qual o contacto que foi feito sobre 
empreendimentos turísticos, porque a entidade constante do quadro 
IV.1 (página 29), designada por Direção Regional do Turismo, não 
existe;

b) a figura 4.46 (página 154 do RS) apresenta uma muito deficiente 
legibilidade e deveria assinalar o local da pretensão;

c) os dados do quadro IV.57 (página 166 do RS) devem ser confirmados, 
designadamente, mas não só, por se dever esclarecer a que anos se 
reportam no que diz respeito à população residente entre 15-64 anos;

d) deverá rever-se a afirmação da página 169 do RS sobre a importância 
da produção concelhia de vinhos verdes e, logo a seguir, a expressão 
“nesta mesma década”, sem se perceber qual a década em causa;

e) o subcapítulo “Atividade industrial” (página 171 do RS) deveria referir-
se a “Atividade avícola”, evitando também a utilização da expressão 
“exploração agrícola” (ainda que admissível), face ao que se segue 
sobre produção de kiwis;

f) deverá confirmar-se a natureza da “EN 531-1” (página 179 e figura 
4.61), julgando-se que se trata de uma estrada municipal;

g) a segunda frase do parágrafo a seguir à figura 4.67 (página 208 do RS) 
não é entendível;

h) Esclarecer a referência a “aviário” da página 260 do RS;

i) devem ser confirmados os dados do quadro V.4 (página 267 do RS), na 
medida em que uma maior parte da escavação se poderá aproveitar 
para aterro, quando aparentemente apenas 23% do volume de 
escavação será utilizado.

mailto:geral@ccdrc.pt
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Ordenamento do Território 

9. Avaliar a compatibilidade do projeto com a 1ª revisão do PDM de Pombal, 
designadamente no que se refere às normas do seu Regulamento, em função 
das situações assinaladas/cartografadas em cada uma das plantas em que se 
divide a Planta de Ordenamento do mesmo Plano.

10.No que se refere às Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade 
Pública e em particular quanto á interferência do projeto com a Reserva 
Ecológica Nacional (REN), deveria ter sido dado maior destaque ao facto de a 
CCDRC já ser pronunciado sobre o assunto e emitido parecer favorável no 
âmbito da consulta efetuada pelo Município de Pombal através do SIRJUE, 
documento que aliás integra as peças do processo.

11.Esclarecer se a aprovação do projeto de infraestruturas elétricas pela e-Redes, 
conforme oficio de 2021.08.09, substitui o parecer desfavorável prestado em 
EDP Distribuição no âmbito do SIRJUE.

12.A situação do projeto na planta de Perigosidade de Incêndio Florestal do 
PMDFCI de Pombal, nos itens 4.11.2.4.2 e 5.11.2 não é clara, uma vez que 
não traduz eficazmente a planta constante da figura 4.66. Assim, deverá ser 
apresentada a localização do projeto nesta Planta e este aspeto esclarecido 
em linguagem clara.

13.Para efeitos da georreferenciação, solicita-se o fornecimento da shapefile da 
totalidade da área do Projeto e dos limites da sua ocupação (limite da área 
ocupada pelos lotes e pela via, de forma a obter-se uma imagem semelhante 
ao Desenho ZI.GUIA-EIA-02) no sistema de Coordenadas TM-06/ETRS89.

14.Como aspetos de detalhe, corrigir/esclarecer o seguinte:

a) A Planta de Implantação (Desenhos ZI.GUIA-EIA-03 e ZI.GUIA-RNT-02) 
e respetiva legenda, devem assinalar os polígonos máximos de 
implantação ou, se o tracejado azul em cada lote, corresponde já a esses 
polígonos, retificar apenas a legenda. As mesmas plantas poderão 
também conter também o sistema DFCI (caminho, condutas e 
aspersores).

b) No item 3.2.1, a referência a uma área verde com um mínimo de 50 m de 
largura ao redor dos lotes, não tem tradução nas Plantas de implantação 
do Projeto, no lado nascente, onde inclusive, não há qualquer área verde 
junto ao Lote 21, exceto a que confronta com a Rua da Guia.

c) A referência que, “Além desta área será também criada uma faixa de 
gestão de combustíveis com 50 m (…)”, dá ideia de uma faixa de 100 m 
em redor dos lotes, o que deveria ser esclarecido com uma Planta de 
Implantação adicional, onde constem as distâncias dos lotes ás extremas 
do Projeto e a dita faixa de gestão de combustíveis.
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d) Se até à fase da Consulta Pública, do EIA o Município de Pombal 
conseguir adquirir a parcela de terreno “em falta” no Lote 18, deve ser 
retificada a Planta de Implantação e os respetivos índices de ocupação. 

e) Corrigir as referências ao Rio Douro nas páginas 192, 244 e 337 do EIA.

Geologia Geomorfologia e Recursos Minerais

15.No EIA, os fatores ambientais Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 
o Relatório Síntese 

apresentam lacunas que necessitam ser colmatadas nomeadamente:

a) Está ausente um capítulo sobre Património Geológico, referindo se na 
área de estudo ocorrem ou não locais de interesse patrimonial.

b) No capítulo sobre a Tectónica e Sismicidade é feito o enquadramento no 
RSAEEP (algo desatualizado), devendo a área de estudo ser enquadrada 
no zonamento sísmico mais atualizado, definido no Anexo Nacional do 
Eurocódigo 8 e respetivas ações sísmicas.

c) No capítulo 5.3.3, referente aos impactes na Geologia durante a fase de 
construção é dito: “Relativamente à movimentação de terras, a execução 
do projeto apresenta um excesso de materiais, sendo que quase todo o 
material escavado será reutilizado em obra.” Esta frase é contraditória 
com a informação fornecida ao longo do EIA, sobre a movimentação de 
terras, que refere que 86 % do volume de terras corresponde a material 
sobrante. Este assunto terá de ser esclarecido.

d) No ponto Alterações Morfológicas e Movimentações de Terras prevê-se 
que os impactes associados às movimentações de terra “sejam negativos, 
pouco significativos, permanentes, certos e irreversíveis”. No entanto, nos 
quadros V.3 e V.5 é referido que “O impacte na fase de construção é 
negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida em função da 
ocupação existente na envolvente, os efeitos são reversíveis e 
temporários”, existindo uma contradição na reversibilidade e período de 
afetação dos impactes.

e) Ainda no mesmo capítulo, no ponto Recursos Geológicos, considera-se 
que não se preveem impactes. A unidade sedimentar onde se desenvolve 
o projeto é rica em areias especiais, siliciosas e ricas em caulino, com 
interesse económico. Assim, o desenvolvimento do projeto inviabiliza a 
sua eventual exploração, o que constitui um impacte negativo. Esse 
impacte deverá ser referido no EIA.

Alterações climáticas (AC)
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16.Apesar do EIA identificar o potencial aumento de emissões de GEE, é 
necessária a apresentação dos cálculos das estimativas de GEE emitidas 
direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto. De igual modo, deve ser 
quantificada a perda de capacidade de sumidouro de carbono associada às 
atividades de desmatação e movimentação de terra que, consequentemente, 
impactam o balanço de emissões e GEE afeto ao projeto em estudo.

17.No seguimento da vertente de mitigação, é requerida a apresentação de 
medidas objetivas de minimização de emissões e de eficiência energética.

18.Tendo em consideração os efeitos das alterações climáticas e os principais 
riscos identificados para a zona de Leiria, como a precipitação excessiva, a 
subido do nível médio do mar e temperaturas elevadas/ondas de calor, o EIA 
deve:

a) Apresentar medidas conducentes a reduzir os riscos sobre o projeto 
associados a esses fenómenos, nomeadamente garantir o uso eficiente 
da água e providenciar as condições adequadas aos trabalhadores 
através da implementação de estratégias que visem colmatar possíveis 
riscos que advém das alterações climáticas, como as ondas de calor

19.Ainda em matéria de adaptação, os cenários climáticos disponíveis no Portal 
do Clima devem ser considerados na definição de estratégias de minimização 
dos impactes das alterações climáticas passíveis de afetar a zona industrial da 
Guia. 

Recursos Hídricos

20.Deverá ser remetido em formato vetorial (shapefile): a informação que consta 
das peças desenhadas; o limite da área de expansão norte da Zona Industrial 
da Guia bem como o limite da Zona Industrial da Guia, conforme apresentado 
na figura 3.1 do RS e, a delimitação das “redes” de escoamento livre para o 
terreno, se aplicável.

21.  Apresentar, a área total de impermeabilização da atual zona industrial e da 
expansão proposta.

22.Não existe coerência entre o que está referido nas alternativas de localização 
ao projeto e a descrição do projeto, no que respeita à titularidade dos terrenos, 
na descrição do projeto é referido que “Atualmente já se encontram adquiridos 
cerca de 93% dos terrenos e os restantes 7% encontram-se em fase de 
negociação”, contudo, na página 10 do RS é referido o “…facto do Município 
ser proprietário dos terrenos em causa”. Deverá ser esclarecida esta situação.

23.  Uma vez que é referido que se desconhece a tipologia de indústrias a instalar 
e, não estão previstas quaisquer limitações a este nível, solicita-se 
esclarecimento quanto à possível necessidade de maior capacidade de 
tratamento de efluentes, como será resolvida a situação.
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24.   É ainda referido no RS, primeiro que, as águas residuais domésticas 
produzidas no loteamento serão conduzidas para a rede municipal existente, 
com ligação à ETAR da Guia, onde serão tratadas e segundo que, a ETAR da 
Guia tem capacidade para receber as águas residuais da zona de expansão. 
Contudo, conforme informação da APA, a ETAR da Guia tem capacidade para 
4.197 (população servida eq.) e que este valor já foi atingido; ao mesmo tempo, 
a declaração do Município refere que a “capacidade instalada se prevê vir a 
dar resposta às necessidades da nova área a construir”.Apesar de terem sido 
remetidas duas declarações, é necessário esclarecer esta situação. deverá 
ainda ser apresentada/referida a qualidade de tratamento dos esgotos 
atualmente conseguido nesta ETAR da Guia bem como, uma declaração da 
entidade gestora da ETAR.

25.O RS refere, e bem, que está prevista a criação de uma faixa de gestão de 
combustível e um sistema de aspersão de água que compreende 4 elementos: 
reutilização de água proveniente da ETAR, reservatórios, transporte de água 
(rede de água), caminho periférico e sistema de aspersão. Os dois 
reservatórios estarão ligados por uma conduta que os intermedeia e que tem 
uma válvula de abertura/fecho que permite que o reservatório 1 seja usado 
isoladamente; já o reservatório 2 irá funcionar como reservatório de reserva 
em caso de necessidade. Solicitamos que seja apresentado cartograficamente 
(e enviado em formato vetorial) a localização destes reservatórios e as 
respetivas ligações.

26.O quadro IV.16, da página 80, deverá ser revisto uma vez que não existe 
coerência entre o nome da estação de amostragem. Na tabela, a designação 
é “Estação de Amostragem - 06I/06 – Cabeceiras Ovelha” enquanto que o 
documento refere “Estação de Amostragem Cavadas/Monte Redondo”.

27.É referido que o projeto de loteamento se desenvolve numa unidade 
hidrogeológica considerada de vulnerabilidade intermédia pelo que se torna 
fundamental a sua proteção/prevenção no que respeita ao aporto de poluentes 
para o solo. As pressões responsáveis pela poluição difusa resultam do 
arrastamento de poluentes naturais e antropogénicos por escoamento 
superficial até às massas de água superficiais ou por lixiviação até às massas 
de água subterrâneas. A poluição pode resultar de sedimentos de áreas de 
construção. Face ao exposto, o sistema de drenagem deve ter em atenção 
esta “condicionante” e, analisar de forma criteriosa, os locais e tipos de órgãos 
de descarga no sistema hídrico, devendo ser aprofundada/desenvolvida esta 
questão.

28.  O RS refere que as águas pluviais serão descarregadas na linha de água 
(Ribeira da Guia) mas não a caracteriza devidamente, de modo a esclarecer a 
sua capacidade de vazão. Deverá ser demonstrado que a linha de água tem 
capacidade para receber as águas pluviais estimadas.

29.Deverá ser demonstrado que é garantida a qualidade da água a lançar na linha 
de água (Ribeira da Guia).  
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30.O RS refere que as águas residuais pluviais resultantes da drenagem dos 
pavimentos e que as coberturas serão recolhidas por uma rede de coletores, 
seguindo-se pela Estrada da Guia para a linha de água mais próxima. Deverá 
ser devidamente fundamentado como é que as águas residuais pluviais (assim 
identificadas nos documentos integrantes do AIA) são encaminhadas para a 
linha de água mais próxima. De referir que, as tipologias do tipo de atividades 
para os lotes a construir são do tipo industria, armazém e gestão de resíduos. 
Como é que será acautelada que estas águas não estarão contaminadas, 
devido à tipologia de atividades previstas, e que estas serão encaminhadas 
para a linha de água mais próxima que é classificada como Leito dos Cursos 
de Água (LCA) da REN.

31.De que forma será garantido que os efluentes industriais, que não cumpram 
com os parâmetros de qualidade fixados, são sujeitos a tratamento prévio 
adequado antes de entrarem na rede.

32.É referido que, para reduzir o impacte na descarga, o projeto da expansão 
prevê que a linha de água a jusante da PH seja regularizada e revestida com 
enrocamento na zona imediatamente a jusante da PH numa extensão de 5 m. 
Deverá ser desenvolvido com maior pormenor o “tema” da regularização e 
revestimento da linha de água (Ribeira da Guia).

33.O descritor recursos hídricos deverá abordar o domínio hídrico e ser mais 
detalhado.

34.É referido no RS, página 280, que “…não são separadas atividades geradoras 
de poluentes para o solo e para as águas”; deverá ser devidamente 
fundamentada esta frase.

35.Verificamos que, na envolvência da atual Zona Industrial e futura expansão, 
existem várias indústrias e pedreiras, contudo é referido no RS que “…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...”. Deverá ser reapreciada esta questão (na imagem 
seguinte é possível observar os cursos de água existentes na área envolvente 
à expansão da ZI bem como as áreas industriais existentes).

36.  No que respeita às medidas de minimização, fará todo o sentido acrescentar, 
no descritor dos Recursos Hídricos, a medida de minimização M77 (As águas 
residuais domésticas geradas no estaleiro deverão ser conduzidas fossas 
sépticas e estanques movíveis) e M79 (Cumprimento da legislação em vigor 
relativa a descargas de águas residuais).

37.No que respeita ao Plano de Monitorização  não existe coerência entre o RS e 
o RNT na medida em que o RS refere que não se prevê um programa de 
monitorização, para este descritor ambiental, face ao tipo de impactes 
previstos e, no RNT é referido que “O EIA inclui um plano de monitorização no 
qual deverá ser efetuado o acompanhamento da qualidade da água 
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proveniente da captação a efetuar para ser utilizada no loteamento 
industrial…”. De referir ainda que não é feita referência à captação aqui 
referida. Deverão ser esclarecidas estas situações. 

38.É referido que a atual zona industrial se apresenta como uma área de elevado 
índice de impermeabilização e que, desta forma, diminui a infiltração e conduz 
ao aumento do escoamento superficial. Face ao referido, solicitamos uma 
clarificação deste facto face ao acréscimo de caudal gerado com a 
implementação do projeto (movimentação de terras, instalação das 
infraestruturas, e a criação dos novos lotes), a avaliação dos efeitos esperados 
sobre os recursos hídricos superficiais (em termos de erosão, sedimentação, 
inundação e outros sobretudo a jusante da área do Projeto) e subterrâneos 
(rebaixamento do nível freático na sua área de influência), bem como as 
respetivas medidas de minimização.

39.Deverá ser avaliada a globalidade do sistema de drenagem de águas pluviais 
da zona industrial como um todo.

40.Apresentar uma avaliação do impacte sobre a capacidade de vazão na linha 
de água recetora, atendendo à secção de vazão existente e prevista.

41.Deverá ainda, ser avaliada a eventual 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.

42.Nos termos da legislação em vigor, as entidades públicas gestoras dos 
sistemas de drenagem de águas residuais devem possuir um Regulamento 
próprio que estabeleça as condições de descarga de águas residuais 
industriais nos referidos sistemas públicos. Neste sentido, importa esclarecer 
se já existe o referido regulamento. Caso não exista, de que forma será 
assegurado que a receção dos efluentes industriais na rede pública a 
implementar na área de intervenção cumprirá com os parâmetros de qualidade 
admissíveis na mesma. 

43.Os impactes cumulativos sobre o descritor RH devem ser considerados 
quando das atividades de outros projetos (existentes ou previstos) contribuam 
cumulativamente, afetando (positivamente ou negativamente) o descritor em 
análise. No caso presente, o binómio escorrência superficial / infiltração da 
água no solo, do projeto em análise, não foi adequadamente tratado, 
solicitando-se a sua descrição e sua avaliação ambiental, assim como dos 
impactes cumulativos.

44.A rega dos espaços verdes não foi descrita nem avaliada ambientalmente, o 
que se solicita, fazendo referência às origens/qualidades de água a utilizar, 
metodologias de rega, etc.
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45.Dada a área de espaços verdes prevista, solicita-se que informem caso 
pretendam recorrer à utilização de produtos fitofármacos.  Tendo em atenção 
a profundidade a que se encontra a água subterrânea, a permeabilidade da 
zona vadosa e a possível escorrência superficial, deverão apresentar os locais 
onde se prevê a sua utilização, os modos de aplicação, os períodos de 
aplicação, os produtos a utilizar e as respetivas doses. 

46.Solicita-se a apresentação da estimativa do aumento de consumo de água. 

47.Deverão ser apresentados os impactes ambientais cumulativos associados ao 
binómio escorrência superficial / infiltração das águas pluviais uma vez que, 
estamos perante a ampliação da ZI.

48.Deverão ser incluídas e apresentadas, no presente EIA, incentivos e medidas 
concretas a observar nos projetos dos novos edifícios e das infraestruturas 
previstas para a redução do consumo de água, infiltração das águas pluviais 
não contaminadas e reutilização das águas pluviais e residuais tratadas.

49.Como aspetos de detalhe, corrigir/esclarecer o seguinte:

a) Quando é feita referência ao Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que 
integram a Região Hidrográfica 4 (PGRH4) deverá ser corrigida a 
nomenclatura para PGRH RH4A (esta situação verifica-se ao longo de todo 
o documento, pelo que deverá ser retificado).

b) Na página 68 do RS, onde se encontra escrito APA (ex ARH Norte) deverá 
constar APA (ex ARH Centro).

c) A imagem da figura 4.13 (da página 69 do RS) não corresponde à área de 
jurisdição da região hidrográfica RH4A, pelo que deverá ser retificada.

d) É referido que serão colocadas 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. Recomenda-se o reaproveitamento destas águas para outros fins.

e) Verificamos a existência de alguns erros de Português, ao longo de todo o 
documento, que deverão ser corrigidos. 

Ambiente Sonoro

50.Tendo-se verificado a ausência do anexo 3 “Ambiente Sonoro – Boletim de 
Ensaio do Laboratório”, que consta da lista do índice dos anexos técnicos do 
relatório síntese, solicita-se a sua entrega para análise e parecer.

Património 

51.Apresentar Relatório  da intervenção de arqueologia aprovado pela entidade 
competente.
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Qualidade do Ar

52.Corrigir a informação constante da pagina nº 110 e 111, do Relatório Síntese, 
no que diz respeito à caraterização regional da qualidade do ar, porquanto a 
área em estudo em termos da qualidade do ar encontra-se afeta à rede da 
qualidade do ar do centro, inserida na zona centro litoral, que é dotada de 2 
estações da qualidade do ar, nomeadamente as estações da Ervedeira e de 
Montemor-o-Velho.

53.Apresentar uma avaliação do contributo das emissões gasosas associadas ao 
tráfego rodoviário afeto à atividade da zona industrial, e, ao tráfego que circula 
nos acessos rodoviários próximos da referida zona, quer na situação atual, 
quer na situação futura, já com a ampliação da zona industrial implementada. 

Resumo Não Técnico

54.O novo RNT deverá respeitar e integrar todas as reformulações também tidas 
como necessárias para o Relatório Final.

O Gestor do Processo

Luís Gaspar Matos
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DECISÃO SOBRE A CONFORMIDADE DO EIA 

 

 

 

Identificação 

Processo LUA_PLI PL20210813001548 

Cota CCDRC AIA_2021_0033_101518 

Designação do Projeto 
 
Ampliação da Zona Industrial da Guia 

Localização União das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca, concelho de Pombal 

Proponente 
 
Câmara Municipal de Pombal  

Assunto Conformidade do EIA 

Data 23.11.2021 

 

 

Na sequência da receção dos elementos adicionais ao EIA do citado projeto, esta CCDR, na 

qualidade de Autoridade de AIA, emite a Conformidade do EIA, de acordo o n.º 10 do artigo 14.º do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação. 

 

 

O Vice-Presidente 
Dr. José Morgado Ribeiro 

Despacho de Delegação de Competências 
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Assinado por : José Morgado Ribeiro
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1. Introdução 

Em cumprimento do preceituado no ponto 2 do Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro, na sua atual redação, procedeu-se à Consulta Pública do Procedimento 
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), projeto Expansão da Zona Industrial da Guia, 
localizado na União das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca, concelho de Pombal.  

 

O Projeto integra-se na alínea a) do ponto 10 do Anexo II, do referido decreto-lei, tendo sido 
atribuído à Consulta Pública um período de 30 dias úteis de 30.11.2021 a 12.01.2022. 

 

Documentos publicitados e locais de consulta 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), Anexos e 
Elementos adicionais, foi posto à disposição, para consulta, no portal www.participa.pt. 

 

2. Modalidades de publicitação 

A divulgação desta Consulta Pública foi feita por meio de a fixação de Anúncio na Agência 
Portuguesa do Ambiente, na Câmara Municipal de Pombal e na União das freguesias de 
Guia, Ilha e Mata Mourisca e no portal PARTICIPA.  

 

3. Análise da consulta pública 

Durante o período de Consulta Pública 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; 
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• 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.  

 

 

Todos os pareceres encontram-se em anexo ao relatório de consulta pública para onde se 
remete para informação mais detalhada. 

 

A Coordenadora do Procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinado por: Ana Sofia Patrício Fernandes Morais
Num. de Identificação: 10003266
Data: 2022.03.10 12:39:34+00'00'
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ANEXO 
 

 

Dados da consulta 

Nome resumido Consulta Pública do Projeto de Ampliação da Zona Industrial da Guia 

Nome completo Consulta Pública do Projeto de Ampliação da Zona Industrial da Guia 

Descrição Consulta Pública do Projeto de Ampliação da Zona Industrial da Guia 

Período de consulta 2021-11-30 - 2022-01-12 

Data de ínicio da avaliação 2022-01-13  

Data de encerramento   

Estado Em análise 

Área Temática Ambiente (geral) 

Tipologia Avaliação de Impacte Ambiental 

Sub-tipologia Procedimento de Avaliação 

Código de processo externo PL20210813001548 

Entidade promotora do projeto Câmara Municipal de Pombal 

Entidade promotora da CP CCDR Centro 

Entidade coordenadora CCDR Centro 

Técnico Luís Gaspar 

 

Eventos 

 

Documentos da consulta 

2021-280-RNT Documento 2021-280-RNT_9071.pdf 

Aditamento ao EIA Documento 2021-280-ELA_5228.pdf 

Anúncio da Consulta Pública Documento Consulta Pública .pdf 

Aprovação do Projeto de Execução_RC Documento Aprovação do Projeto de Execução_RC.pdf 

Declaracoes_ETAR Documento Declaracoes_ETAR_Aguas.pdf 

Peças desenhadas Documento DES_EIA_ZI.GUIA.pdf 

Enquadramento IGT Documento ENQ_PMOT.zip 

Resposta ao pedido de Esclarecimentos Documento Esc_Adicionais_EIAGuia.pdf 
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Adicionais 

Plano Gestão Resíduos Documento PPGRD_EIA_ZI.GUIA.pdf 

Projeto_execucao_Volume1a4 Documento  

Projeto_execucao_Volume5a12 Documento Projeto_execucao_Volume5a12.zip 

Requerimento TURH Documento REQ_CONS_493517_APA.pdf 

Relatório Síntese do EIA Documento RS_2_EIA_ZI.GUIA.pdf 

Pareceres SIRJUE e SILIAMB Documento SIRJUE_SILIAMB_2.zip 

Volume 7 - DFCI Documento Volume 07 - Autoprotecao Contra Incendios Florestais.zip

 

 

Participações 

${id#1}  ID 44485 Cidadão 1 em 2022-01-12 

Comentário: 

Visto está ser uma zona onde existe um aquífero, e a indústria que se quer instalar ser do tipo 1 e não saber 
quais os danos que a mesma poderá fazer 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#2}  ID 44468 Cidadão 2 em 2022-01-12 

Comentário: 

O projeto em consulta pública NÃO deve ser apreciado pelas entidades competentes atendendo que se 
encontra incompleto. Caso se apreciado deverá merecer parecer desfavorável pelas mesmas razões - encontra-
se incompleto.  A área prevista e aprovada como espaço industrial na Vila da Guia consta do mapa anexo - 
Plano de Urbanização da Guia - num total de cerca de 50 ha. O projeto em apreciação não respeita os quase 30 
ha aprovados nessa zona de ampliação da Zona Industrial da Guia conforme prova a cartografia em anexo.  
Assim sendo, deverá o mesmo ser reformulado com vista à criação de um projeto de ampliação da Zona 
Industrial (a norte) em concordância com a área prevista no Plano de Urbanização da Guia. 

Anexos: 44468_200508_planta_zonamento_guia.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



 

6 

 

${id#3}  ID 44466 Cidadão 3 em 2022-01-12 

Comentário: 

Vivo na estação da Guia, junto à zona Industrial Atual , á nova e junto do  terreno vendida à Lusiaves.  A 
angustia é muita. Ninguém olhou para a vida e saúde da população que vive e que quer viver junto a estas 
zonas.   A Camara de Pombal e os seus responsáveis não se interessaram em limitar a instalação de industrias 
nocivas para o meio ambiente, para a saúde da população e que limitam o crescimento habitacional da nossa 
região que tem uma enorme potencialidade de crescimento quer habitacional quer turístico (estamos a metros 
da praia )  Olham para a nossa terra como se fosse a terra apenas dos Guienses e esses são uma população 
longe de Pombal, que não são da nossa família (dos habitantes de Pombal), que se viverem junto de empresas 
do Tipo1, mas não afetam a nossa vida (vida dos pombalenses).   Olharam para os Guienses como população 
que pode viver com uma industria como a Luisaves, que ainda que possa ter mecanismos para minimizar os 
impactos ambientais não os utiliza, como acontece em Lavos - Figueira da Foz , que a população não pode 
passar nem um segundo nas suas varandas pois os maus cheiros são constante. Que nunca conviveram com 
tantas moscas como agora em que a Camara da Figueira da Foz não acautelou este impacto ambiental tão 
nocivo para a vida da população.  Peço que seja verificado todo o impacto deste tipo de industrias (tipo 1) e 
que a Camara de Pombal condicione a sua instalação na minha terra. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#4}  ID 44465 Cidadão 4 em 2022-01-12 

Comentário: 

A minha reclamação vai no sentido de solicitar que qualquer estudo ambiental tenha como pressuposto que 
toda a envolvente nesse estudo seja verificado.  Este estudo não tem em atenção a proximidade habitacional a 
esta zona industrial. Este estudo não avalia o impacto no aquífero Este estudo não avalia o impacto que esta 
zona industrial possa vir a ter em toda a região se não houver impedimento de instalação de industrias nocivas 
para o ambiente e saúde publica, com por exemplo Industrias do Tipo 1, como a Camara de Pombal quer impor 
à população da Guia e arredores ao permitir a instalação da Lusiaves sem acautelar o aquífero, a saúde da 
população, o crescimento habitacional.   venho solicitar que o sr Presidente da Camara inclua em todo o 
processo de licenciamento de venda de lotes, de todo o trabalho que vier a ser feito na Zona Industrial da Guia 
a proibição de instalação de industrias do Tipo 1 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#5}  ID 44456 Cidadão 5 em 2022-01-12 

Comentário: 

A minha principal preocupação é que este terreno se torne um novo "Lote a nascente da ZIG", e que a hasta 
publica em 2023 venha a ser a repetição da alienação dos 12 hectares de terreno para a Lusiaves, e o pesadelo 
que já estamos a passar agora, seja apenas a ponta do iceberg. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
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${id#6}  ID 44451 Cidadão 6 em 2022-01-12 

Comentário: 

Nesta analise do impacto ambiental, ninguém se preocupou com a população da Guia que luta pela não 
instalação da Lusiaves na zona industrial da Guia. a nossa luta tem um fundamento. A instalação da unidade 
industrial da Lusiaves na Guia, acarreta muitos efeitos nocivos para a nossa saúde, para o nosso ambiento 
sonoro, para o nosso ambiente e para o nosso crescimento económico e habitacional. A Camara de Pombal 
tem que condicionar toda a zona industrial da Guia a não deixar instalar Industrias Tipo 1. estas zonas 
industriais estão muito próximas das nossas casas. A vila está próxima da zona industrial e todo o dano nocivo 
deste tipo de industria afeta a nossa vida e também a própria vida de toda a população do Concelho de Pombal 
que bebem a agua que pode ser afetada pela poluição destas industrias no nosso aquífero.   Por favor senhor 
Presidente da Camara de Pombal - tenha como principio assegurar a saúde dos seus munícipes 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#7}  ID 44450 Cidadão 7 em 2022-01-12 

Comentário: 

Nesta avaliação do impacto ambiental não estão contemplados os seguintes pontos importantes para o 
crescimento da minha terra- Guia  - proximidade habitacional - aquífero da Mata do Urso - dimensão das 
empresas a serem instaladas - impacto das varias industrias a serem instaladas na zona industrial, por exemplo 
qual o impacto de uma industria tipo 1 quer impacto ambiental, quer o impacto na saúde da população quer o 
impacto no aquífero 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#8}  ID 44449 Cidadão 8 em 2022-01-12 

Comentário: 

Vivo no  Concelho de Leiria.   A preocupação da população da Guia sobre todos os efeitos nocivos que as 
industrias Tipo 1 que possam vir a serem instaladas na Zona Industrial da Guia, também é minha preocupação 
dado que bebo agua que vem do aquífero da Mata do Urso. nesta analise esquecem-se desse impacto que há 
na Industria do Tipo 1 no aquífero que abaste 75 % da população do meu concelho (Leiria) 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
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${id#9}  ID 44448 Cidadão 9 em 2022-01-12 

Comentário: 

Sou da Guia  A minha reclamação vai no sentido de não estar salvaguardado neste estudo ambiental impacto 
de Industrias de Grandes Dimensões e do Tipo 1 na população, principalmente na população que vive nas 
zonas da Estação da Guia, Lagoa e Mó que são as mais próximas da Zona industrial.  Na hasta publica, deve 
estar condicionado a instalação das industrias tipo 1 e a própria dimensão da industria. Ainda que seja contra a 
hasta publica pois as anteriores industrias compraram o lote a um preço fixo (salvo a Lusiaves que em vez de 
15 euros por metro quadrado comprou a 5 euros) e na hasta publica o preço por lote não deve ser inferior a 15 
euros. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#10} ID 44446 Cidadão 10 em 2022-01-12 

Comentário: 

Vivo na Guia os meus filhos querem viver nesta terra Lutamos por uma vida saudável A nossa população está a 
sofrer com a hipótese de construção de uma Industria Tipo 1 junto ás nossas casas, junto às nossas vidas, a 
anular a nossa saúde a anular o nosso futuro  Venho solicitar à Camara  de Pombal que proteja a nossa região 
que está em crescimento. e não permita que sejam instaladas INDUSTRIAS TIPO 1  Este estudo não fala das 
habitações ao lado da zona industrial não fala no turismo que é tão necessário e não faz um estudo ao aquífero 
que abastece o CONCELHO DE POMBAL 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#11} ID 44445 Cidadão 11 em 2022-01-12 

Comentário: 

Vivo no Grou. Próximo da ZIG da Guia. quero viver bem e dar aos meus filhos uma vida saudável.  Gostaria que 
a Camara Municipal de Pombal acautele na venda dos lotes a não INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS TIPO 1.  
Estamos aqui na zona a viver uma angustia muito grande, a Camara de Pombal, vendeu em hasta publica , em 
plena pandemia, um terreno de 12 hectares para a Lusiaves construir uma mega industria do Tipo 1. na zona 
limítrofe desta industria, a Camara de Pombal ao alterar o PDM  permitiu que fossem construido aviários em 
toda a região da Freguesia e até perto da minha casa posso vir a ter como vizinhos aviários da Lusiaves.  Por 
favor condicionem a instalação de Industrias tipo 1 na ZIG da Guia 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
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${id#12} ID 44444 Cidadão 12 em 2022-01-12 

Comentário: 

O estudo ambiental não revela o impacto que este projeto na zona envolvente quer habitacional quer turismo 
quer expansão da vida quotidiana nesta área. O que pretendo é que a minha terra não fique refém ao dano da 
indústria Tipo 1 que causam quer ambiental quer na saúde. A zona está a ter uma procura para a habitação 
muito grande, quando se soube que a Lusiaves quer instalar uma indústria Tipo 1 na Guia (venda por hasta 
publica de terreno para essa instalação) a procura parou e a construção também.  Queremos uma vida 
saudável 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#13} ID 44443 Cidadão 13 em 2022-01-12 

Comentário: 

Pretendemos uma vida saudável para nós e para os nossos descendentes – daí a preocupação na permissão da 
instalação de indústrias tipo 1. Estamos neste momento a defender a outra zona Industrial que foi objeto de 
uma hasta publica, em tempo de pandemia, que teve uma só oferta, LUSIAVES, e querem instalar uma 
indústria Tipo 1. Por favor, não permitam a instalação de indústria deste Tipo na nossa Zona Industrial. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#14} ID 44442 Cidadão 14 em 2022-01-12 

Comentário: 

não foi feito qualquer estudo ambiental sobre_ - o aquifero - sobre a proximidade habitacional  - sobre o 
crescimento do turismo - crescimento habitacional nas zonas limítrofes - sobre o aquifero  Temos um aquífero 
muito importante que fornece água para além da população do Concelho de Pombal também á população do 
Concelho de Leiria. Temos casas ao lado desta zona industrial Pretendo com o meu comentário que haja um 
compromisso para não deixarem instalar qualquer indústria tipo 1 nesta zona industrial 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
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${id#15} ID 44441 Cidadão 15 em 2022-01-12 

Comentário: 

Tenho familiares na Estação da Guia. Vejo e concordo com as suas preocupações. Como cidadã atenta ao 
impacto ambiental que as industrias Tipo 1 causam , bem como o impacto que possam causar na saúde 
humana venho solicitar à Camara Municipal de Pombal que condicione a instalação de Industrias Tipo 1 nesta 
zona, e porque é uma zona próxima da zona de crescimento habitacional da Vila da Guia.   Precisamos de 
crescimento habitacional. Não podemos condicionar o crescimentos de famílias pela proximidade de industrias 
Tipo 1 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#16} ID 44440 Cidadão 16 em 2022-01-12 

Comentário: 

No sentido de minimizar impactos ambientais e de saúde para a população de toda a região circundante desta 
Zona industrial a minha intervenção venho no sentido solicitar que não aceitem a instalação de indústrias tipo 
1, nas novas zonas industriais na localidade GUIA.  temos população muito próximo desta zona temos áreas de 
construção proximas desta zona e com instalação deste tipo de industria não constroem  temos um grande 
aquífero que deve ser protegido 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#17} ID 44439 Cidadão 17 em 2022-01-12 

Comentário: 

Vivo na zona limítrofe da freguesia da Guia.  A minha preocupação são os maus cheiros que possam vir da 
instalação da Lusiaves nesta Zona Industrial. até porque a mesma industria quer ativar aviários (43 aviários)  
nesta região, mesmo em cima da estada nacional 109 onde eu passo todos os dias.  A minha reclamação via no 
sentido de não terem feito qualquer estudo do impacto ambiental para as zonas habitacionais em redor e não 
haver qualquer obrigatoriedade ou compromisso da Camara Municipal de Pombal para a não instalação de 
Industrias Tipo 1  nas zonas de crescimentos habitacional como é esta zona da Estação, Lagoa , Mó e Grou  Está 
a haver um esforço muito grande pela população da Guia na não instalação da Lusiaves na sua região quer por 
se tratar de uma industria do Tipo 1 com uma edificação inicial de 40.000 metro e um possível alargamento de 
mais 30.000 metro com a possibilidade de construir e instalar muitos aviários para fornecimento de matéria 
prima. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
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${id#18} ID 44438 Cidadão 18 em 2022-01-12 

Comentário: 

No sentido de minimizar impactos ambientais e de saúde para a população de toda a região circundante desta 
Zona industrial da guia a minha intervenção venho no sentido solicitar que não aceitem a instalação de 
indústrias tipo 1, nas novas zonas industriais na localidade GUIA, porque. devemos proteger a saúde publica 
devemos proteger o ambiente devemos proteger o aquífero da mata do urso  Não concordo com a hasta 
publica quando na anterior Zona Industrial aos lotes forma vendidos já com um preço base de 15e o metro 
quadrado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#19} ID 44437 Cidadão 19 em 2022-01-12 

Comentário: 

Neste estudo não estão a ser tidas em conta várias questões, nomeadamente: - Proximidade da população; - 
Indústria de tipo 1 às portas das casas; - Tamanho das unidades a instalar; - Proteção de aquífero; - Fuga de 
Turismo. Neste sentido venho pedir que seja assumido um compromisso para não deixarem instalar indústrias 
Tipo 1 nesta área. Queremos viver bem e com saúde e deixar aos nossos filhos um ambiente saudável  Deve 
haver um esforça da Camara Municipal de Pombal para proteger quer a saúde da população quer o Aquífero 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#20} ID 44430 Cidadão 20 em 2022-01-11 

Comentário: 

Resido bem perto desta zona industrial. Não estão a ser tidas em conta várias questões, nomeadamente: - 
proximidade da população; - Industria de tipo 1 às portas das casas; - Tamanho megalómano de instalação da 
unidade; - Proteção de aquífero; - Incapacidade da Vila para suportar excessonde tráfego; - Fuga  de Turismo.  
Será de desconsiderar a instalação da Lusiaves quer a Norte quer a Sul da ZIG.  De valor, seria captar várias 
empresas para este mesmo espaço diversificando risco e setores de trabalho sem ter que se alargar a ZIG. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
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${id#21} ID 44428 Cidadão 21 em 2022-01-11 

Comentário: 

Participo de forma a alertar para a proximidade deste Projeto de Ampliação da Zona Industrial da Guia da Zona 
Urbana da Guia, tendo a sua habitação mais próxima a cerca de 50 metros e o estabelecimento de comércio 
local mais próximo, cerca de 100 metros, pelo que se deverá garantir a impossibilidade da instalação de 
Indústrias do TIPO 1 neste projeto devido a todas as complicações e prejuízos que as indústrias do TIPO 1 
acarretam para as populações e suas vidas. Além do mais, é imperativo assegurar a segurança e a proteção do 
Aquífero da Mata do Urso, que abastece com a sua água de excelência,  todo o Concelho de Pombal e 
Concelhos como Leiria e até Porto de Mós.  A preocupação tende-se para a perda de qualidade de vida que os 
habitantes da Freguesia e circundantes disfrutam no momento, sendo que a melhor forma de equilibrar o 
desenvolvimento e crescimento económico com a qualidade de vida presente, é de facto a impossibilidade da 
instalação de Indústrias do TIPO 1 nesta nova expansão da Zona Industrial da Guia, e assegurar a segurança e a 
proteção do Aquífero da Mata do Urso.  Obrigado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#22} ID 44424 Cidadão 22 em 2022-01-11 

Comentário: 

Exmos Srs,  Tendo em conta que existem nesta zona histórico de problemas de indústrias poluentes, 
nomeadamente ao nível dos odores, com a parte habitacional e turística existente na proximidade,  sugere-se 
que o presente estudo analise estas questões pois poderão haver incompatibilidade de usos a instalar com os 
usos pré-existente.  Sugere-se também que fique assegurada a não instalação de indústrias tipo I, quer devido 
aos odores, quer devido à própria protecção do aquífero ali existente.  Deve ser tida especial conta, aos unicos 
empreendimentos turisticos da freguesia que se localizam nas proximidades e para os quais devem ser 
asseguradas as normais condições de funcionamento.  De registar ainda que é referido do estudo a realização 
de uma hasta pública, no entanto sugere-se que seja tida em conta o regulamento da ZI com a venda dos lotes 
por negociação directa.   Cumprimentos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#23} ID 44416 Cidadão 23 em 2022-01-11 

Comentário: 

Reclamação: A) Faltam documentos indicados como Anexo I - correspondência entre o Município de Pombal e 
o Turismo de Portugal;  B) No estudo de impacte ambiental não foi tido em consideração os impactes nas áreas 
adjacentes, como Lagoa da Guia, Mó e outros;  C) É mencionado da pág 2 do EIA, quadro 1-calendarização- 
Hasta Pública. Ao tratar-se de uma ampliação da Zona Industrial e considerando a dimensão dos lotes, deve 
obedecer ao previamente estipulado, ou seja, um processo de loteamento de compra e venda directa a 
15€/m2 e nunca uma hasta pública.  Sugestão: A)Que o Município não autorize a implementação 
(licenciamentos) de empresas cuja tipologia seja do Tipo I, de acordo com a legislação em vigor (SIR) de modo a 
salvaguardar o Aquífero Leirosa-Monte Real;  B) Sejam implementadas medidas de Salvaguarda do Aquífero 
Leirosa-Monte Real (Aquífero da Mata do Urso). 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  
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Observações do técnico: 
 

${id#24} ID 44415 Cidadão 24 em 2022-01-10 

Comentário: 

Deverá ser salvaguardado a não instalação de industrias Tipo 1 nesta zona industrial, tendo em conta a 
proximidade à zona urbana, assim como a proteção ao aquifero da Mata do Urso que actualmente abastece a 
totalidade do concelho de Pombal e praticamente 2/3 do concelho de Leiria.   O presente estudo não 
contempla os impactos sobre a população circundante, nomeadamente a Estação da Guia, Lagoa da Guia, e Mó  
Hasta Publica - Está previstas uma hasta publica de 02/01/2023 a 30/09/2023 que poderá originar uma perda 
de escrutínio das empresas interessadas, sendo que a aquisição dos lotes, deverá à semelhança do passado, 
ser através de proposta. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#25} ID 44413 Associação de Moradores e Amigos da Guia, Oeste em 2022-01-11 

Comentário: 

O estudo de impacto ambiental não versa sobre o impacto nas habitações urbanas circundantes.  Existem no 
mesmo estudo omissões sobre os estabelecimentos hoteleiros circundantes, e os impactos a estes causados.  
Não há qualquer referência à estação de caminhos de ferro, a cerca de 20 metros do presente loteamento, 
nem avaliação do impacto sobre este edificio.   Faltam documentos, nomeadamente as comunicações com o 
Turismo do Centro, referidas nos relatórios, mas que não constam do anexo.   Deve existir um compromisso 
pela não instalação de indústrias com classificação de tipo 1, de acordo com o Sistema das Industrias 
responsáveis, em nenhum destes novo lotes indústriais.   Deve haver um esforço da Câmara Municipal para a 
proteção do aquifero, não permitindo captações nem nestes novos lotes nem em qualquer lote limitrofe ou 
dentro da àrea do aquifero da mata do urso.  Não está claro o mapa de calenderização quanto a uma suposta 
hasta pública a acontecer. Deve ser esclarecido que hasta pública será esta. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
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${id#26} ID 43643 Cidadão 25 em 2021-12-10 

Comentário: 

A ampliação será prejudicial para o ambiente  Não se justifica 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#27} ID 42921 Cidadão 26 em 2021-11-30 

Comentário: 

A zona industrial da Guia, está implementada junto a linha ferroviária do Oeste. Sugiro à Câmara Municipal de 
Pombal, entidades locais, operadores e empresas da Zona Industrial da Guia, que seja previsto canal, e 
constituição de zona Non Aedificandi, com vista a eventual instalação de um pequeno ramal ferroviário que 
permita o acesso ferroviário direto, a este importante polo industrial.  Com os melhores cumprimentos  

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
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E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. 
Sede Social: Rua Camilo Castelo Branco, 43, 1050-044 Lisboa – Portugal 
Matrícula na CRC e NIPC 504394029 Capital Social: 300 000 000  Euros 

 
 

 
 
 
 
 

Sua referência Sua comunicação Nossa referência Data 
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Assunto: Ampliação da Zona Industrial da Guia (Conc. Pombal) 

 
Exmos(as). Senhores(as) 

Respondendo à solicitação de Vossas Exas. sobre o referido assunto, vimos por este meio dar conhecimento da apreciação da 

E-REDES(*) sobre as condicionantes que o projeto em causa poderá apresentar, na atividade e nas infraestruturas existentes ou 

previstas por esta empresa. 

Verifica-se que a Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto (conforme Planta em Anexo), interfere com infraestruturas 
elétricas de Média Tensão integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-REDES. 

A área do EIA 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”) (conforme Planta em Anexo). 

Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a respeitar as servidões administrativas 

constituídas, com a inerente 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. 

Informamos que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os proprietários ou locatários 

dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados 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. 

Alertamos, 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, o referido projeto merece 

o nosso parecer favorável. 

Com os melhores cumprimentos, 
 

 
      

Exmos(as). Senhores(as) 

CCDRC - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro 
Rua Bernardim Ribeiro, 80 

3000-069 COIMBRA 

      

 

 
Direção Gestão Ativos e Planeamento de Rede 
Rua Ofélia Diogo Costa, 45 
4149-022 Porto 
Tel:220 012 8 53 
Fax:220 012 98 8 
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(*) Por imposição regulamentar, a EDP Distribuição agora é E-REDES. 
 

 

Anexo: O referido no Texto. 
 

 



Legenda:

Nome do Desenho:

N

Notas:

Ampliação da Zona Industrial da Guia
Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)

Área de Estudo

Limite do Concelho

Posto de Transformação de Distribuição

Linha 30kV Subterrânea

Concelho de Pombal

AP16AP17

AP18

AP19

AP20

PT 1015D30556 BREJOS I

PT 1015D30557 BREJOS II

LN 1015L34427 TRA219 RANHA - GUIA

LN 1015L34427 TRA302 RANHA - GUIA

LN 1015L34427 TRS207 RANHA - GUIA

Linha 30kV Aérea 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE E PARCERIAS 

Gestão Regional de Leiria e Santarém 

Estrada Nacional 1 km 107,7 - Chão da Feira 
2480-060 Calvaria de Cima - Porto de Mós 
Portugal 
T +351 212 879 000 · F +351 244 143 472 
grlra@infraestruturasdeportugal.pt 

 Exma. Senhora,  
Presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento da Região Centro 

R. Bernardino Ribeiro, 80 

3000 - 069 Coimbra 

E-mail: geral@ccdrc.pt 

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE ANTECEDENTE NOSSA REFERÊNCIA PROCESSO DATA 

DAS-DAA 2348/2021 
Proc. 
AIA_2021_0033_101518 

2021-11-29 
 

D.2021.3494679 D.2021.3530878  P.2021.341523 2021-12-27 

 

Assunto: Pedido de parecer no âmbito do procedimento de AIA 

Ampliação da Zona Industrial da Guia – Concelho de Pombal 

Proponente: Câmara Municipal de Pombal 

Relativamente ao pedido efetuado e com base na localização apresentada, informamos 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 e no que se refere à ferrovia, nada há a referir. 

Do ponto de vista ambiental, as preocupações da Infraestruturas de Portugal, SA 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. 

Pelo exposto, 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 seu promotor. 

Mais se informa que o processo administrativo encontra-se disponível para consulta, nos dias 

úteis, das 09.00h às 12.30h e das 14.00h às 17.00h na sede da Gestão Regional de Leiria com a 

morada indicada no cabeçalho desta notificação, sujeita a agendamento prévio para o telefone ou 

correio eletrónico indicados no cabeçalho desta notificação. 

Com os melhores cumprimentos. 

O Gestor Regional, 

 

Vítor Manuel Morais Sequeira 
(Ao abrigo da subdelegação de poderes conferida pela Decisão DRP 01/2019) 

 
 
(IPP/DEA/TFFS/VS) 

Assinado de forma digital 
por VÍTOR MANUEL 
MORAIS SEQUEIRA
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