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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 DA EXPANSÃO NORTE DA ZONA INDUSTRIAL DA GUIA  

PROJETO DE EXECUÇÃO 

TOMO 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

1 – INTRODUÇÃO 

1.1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO, DA FASE EM QUE SE ENCONTRA E DO PROPONENTE 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) desenvolvido refere-se ao Projeto de Execução da 
Expansão Norte da Zona Industrial da Guia, localizado no concelho de Pombal, distrito de Leiria, 
que tem como objetivo a Operação de Loteamento para fins industriais. 

O projeto encontra-se em Fase de Projeto de Execução. 

O proponente do projeto é o Município de Pombal. 

1.2 – LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

A área em análise localiza-se, em termos administrativos, no distrito de Leiria, concelho de 
Pombal, na União de Freguesias da Guia, Ilha e Mata Mourisca, NUT II região Centro, NUT III –
região de Leiria. 
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Figura 1.1 – Localização do projeto no distrito e concelho 
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1.3 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A AUTORIZAÇÃO 

A entidade competente para o licenciamento é a Câmara Municipal de Pombal. 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro). 

1.4 – EXPLICITAÇÃO DA CATEGORIA/TIPOLOGIA EM QUE O PROJETO SE INCLUI 

O EIA foi realizado no âmbito do Decreto-Lei n.º 151 – B/2013, de 31 de outubro, que aprova o 
regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental, alterado pelo Decreto-Lei nº 47/2014, de 
24 de março e nº 179/2015, de 27 de agosto e alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-
B/2017, de 11 de dezembro. A estrutura e conteúdo respeitam as normas técnicas constantes 
da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro e as diretrizes dos critérios de conformidade 
publicados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

O projeto trata-se de uma ampliação da Zona Industrial da Guia existente, não tendo sido  
anteriormente sujeito a AIA, sendo a alteração superior a 20% da área industrial existente 
enquadra-se no artigo 1º do Decreto-Lei n.º 152- B/2013, n.º4, alínea b), subalínea ii) – “4 — 
São ainda sujeitas a AIA, nos termos do presente decreto-lei: a) Qualquer alteração ou 
ampliação de projetos incluídos no anexo I se tal alteração ou ampliação, em si mesma, 
corresponder aos limiares fixados no referido anexo; b) Qualquer alteração ou ampliação de 
projetos enquadrados nas tipologias do anexo I ou do anexo II, já autorizados, executados ou 
em execução e que não tinham sido anteriormente sujeitos a AIA, quando: 

i) Tal alteração ou ampliação, em si mesma, corresponda ao limiar fixado para a tipologia 
em causa; ou 

ii) O resultado final do projeto existente com a alteração ou ampliação prevista atinja ou 
ultrapasse o limiar fixado para a tipologia em causa e tal alteração ou ampliação seja, 
em si mesma, igual ou superior a 20 % da capacidade instalada ou da área de instalação 
do projeto existente, ou sendo inferior, seja considerado, com base em análise caso a 
caso nos termos do artigo 3.º, como suscetível de provocar impacte significativo no 
ambiente;”. 
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1.5 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

A equipa técnica responsável pelo presente EIA é apresentada no início do presente volume. 

O EIA decorreu entre março e junho de 2021.  

1.6 – DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO RELATÓRIO SÍNTESE 

O EIA é composto por: 

- Relatório Síntese; 

- Anexos Técnicos; 

- Peças Desenhadas; 

- Resumo Não Técnico. 

O Relatório Síntese inicia-se com o presente capítulo da Introdução (Capítulo 1), seguindo-se a 
apresentação dos objetivos e justificação do projeto (Capítulo 2), e a descrição do mesmo 
(Capítulo 3). Em seguida é feita uma apresentação da caraterização da situação de referência 
(Capítulo 4), na qual se identificam os aspetos mais sensíveis para cada fator ambiental. Esta 
caraterização permite também determinar a evolução dos vários fatores ambientais na 
ausência da construção do projeto, assim como identificar e avaliar os impactes decorrentes da 
implantação do projeto para as fases de demolição, construção, exploração e propor medidas 
de minimização com o objetivo de diminuir os impactes negativos e potenciar os impactes 
positivos do projeto. Por fim, são também identificadas as medidas de minimização (Capítulo 
5). 

No Capítulo 6 é apresentada uma análise de riscos, no Capítulo 7 apresentam-se os princípios 
de gestão ambiental para o loteamento, no Capítulo 8 as principais lacunas de informação 
detetadas na elaboração do EIA. 

No Capítulo 9 apresenta-se uma síntese dos impactes e as conclusões do EIA, em que se 
destacam os aspetos preponderantes e determinantes na avaliação realizada. 

Por fim, é apresentada a bibliografia consultada e todas as fontes de informação. 
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2 – ENQUADRAMENTO, OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

2.1 – OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

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, incluindo onze empresas: uma com o estatuto PME Líder e duas 
empresas 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, que conta com um volume de negócios de 27.000.000,00 € 
sendo que 16.000.000,00 € são resultantes de exportações, colocando o Parque Industrial da 
Guia e as suas empresas no mapa nacional e internacional. 

O concelho de Pombal apresenta um tecido empresarial consolidado, robusto e dinâmico em 
que representa uma força motriz ao desenvolvimento e ao crescimento económico, sendo 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, assumiu-se como objetivo, no âmbito da 1ª revisão 
do Plano Diretor Municipal de Pombal, publicada no Diário da República sob o Aviso n.º 
4395/2014, de 10 de abril, na sua redação atual, "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". 

Assume-se como um dos principais objetivos estratégicos de desenvolvimento, o "tornar 
Pombal um concelho atrativo e competitivo a nível empresarial e logístico", delineando-se uma 
estratégia vocacionada para o reforço da visibilidade e atratividade do concelho, potenciando a 
competitividade económica e a pulsação económica, direcionada também para a conquista do 
mercado externo, assente numa identidade forte e reconhecida por todos. 

A concretização desta estratégia municipal passa, indubitavelmente, pela revitalização, 
promoção e/ou expansão e posicionamento estratégico dos parques industriais, sendo 
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identificadas, no documento de "Diagnóstico, Objetivos e Estratégia de Desenvolvimento" que 
acompanha o referido Plano Diretor Municipal, como principais ações a desenvolver as 
seguintes: 

- 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. 

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

- Reforçar a oferta em Pombal de espaços vocacionados à instalação de empresas, 
adequadamente infraestruturados para o acolhimento e suporte de atividades 
económicas; 

- Fortalecer a afirmação e competitividade do concelho por via da atração de 
investimento, da geração de riqueza e da criação de emprego e deste modo induzir a 
fixação a atração de residentes neste concelho, potenciando e consolidado o 
desenvolvimento económico e social do concelho de Pombal. 

O 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 de todas as empresas do concelho e cerca de 
5,24% do volume de exportação.  Perante estes valores, e considerando que o Parque 
Industrial da Guia regista uma taxa de ocupação de 100%, é imperativo criar novas áreas de 
acolhimento empresarial, devidamente infraestruturadas e capazes de dar resposta à 
elevada procura que já se verifica em relação a este espaço de localização empresarial, 
dando continuidade ao projeto de expansão.  

O projeto em análise no presente estudo, surge como uma expansão da Zona Industrial da 
Guia, através da expansão norte e criação de 21 novos lotes para fins industriais, dotados das 
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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, com vista à disponibilização do 
espaço para acolhimento e instalação de novas empresas. 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. 

No desenvolvimento do projeto, foi mantida a relação de continuidade com o parque industrial 
existente, situado a sul da Rua da Guia (CM1032), dando seguimento aos respetivos 
arruamentos, com perfil, alinhamentos e parâmetros urbanísticos das edificações idênticos. 

A Expansão Norte da Zona Industrial da Guia é alvo de candidatura ao Programa Centro 2020 
cumprindo os critérios do Aviso Centro-53-2020-08. Esta operação contribui para as prioridades 
definidas no âmbito do Centro 2020 e insere-se num eixo prioritário: 

Eixo Prioritário 02 – “Competitividade e Internacionalização da Economia Regional” 

Objetivo Específico: Reforçar a capacitação empresarial das micro e PME para o 
desenvolvimento de bens e serviços 

Prioridade de Investimento 3.3: Concessão de apoios à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviço. 

2.2 – ANTECEDENTES DO PROJETO 

Não existem antecedentes para o processo em apreço. 

No entanto, e no seguimento da candidatura, no âmbito do Programa Operacional Regional 
Centro - Centro 2020, a que corresponde o Aviso CENTRO-53-2020-08, com vista à expansão e 
criação de infraestruturas de acolhimento empresarial, através de execução da operação de 
loteamento para fins industriais, denominada “EXPANSÃO NORTE DA ZONA INDUSTRIAL DA 
GUIA”, foi efetuada uma consulta à  CCDR Centro no sentido de uma apreciação prévia e 
decisão de necessidade de sujeição do presente projeto a Avaliação de Impacte Ambiental. 

A Expansão Norte da Zona Industrial da Guia apresenta as seguintes caraterísticas: 

- Consiste num projeto de infraestruturas com uma área total de 174.292 m2; 
- A atual área industrial da Guia tem uma área de 143.698 m2; 
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- A área total das duas zonas industriais prefaz uma área de 317.990 m2; 
- A ampliação corresponde a cerca de 121% da área de instalação do projeto existente; 

Da apreciação prévia efetuada pela Autoridade de AIA, ou seja, CCDR Centro, o projeto 
encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental  (Anexo 2). 

2.3 – ENQUADRAMENTO DO PROCESSO LEGAL 

O presente EIA tem como principal objetivo identificar os impactes ambientais decorrentes da 
construção da expansão da atual zona industrial da Guia e definir as corretas medidas de 
minimização que deverão, sempre que adequado, ser parte integrante do Projeto de Execução. 

O EIA, resulta da necessidade de dar cumprimento ao estipulado na legislação relativa a 
projetos de infraestruturas, em concreto com o disposto no Anexo II do Decreto-Lei n.º 152- 
B/2017, ponto 10, alínea a) - “Projetos de loteamento, parques industriais e plataformas 
logísticas” – Caso geral. Sendo que a expansão da Zona Industrial da Guia existente, não foi 
anteriormente sujeita a AIA e sendo a alteração superior a 20% da área industrial existente, o 
projeto enquadra-se no artigo 1º do Decreto-Lei n.º 152- B/2013, n.º4, alínea b), subalínea ii). 

2.4 – CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

No Quadro II.1 apresenta-se de forma resumida a análise da conformidade com os 
Instrumentos de Gestão do Território (IGT) em vigor e a compatibilidade com as Servidões e 
Restrições de Utilidade Pública. 

Esta temática encontra-se desenvolvida com maior detalhe no capítulo 4.11.  

In
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 Designação Conformidade com os objetivos 

Âmbito 
Nacional 

Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território (PNPOT) 

O projeto não interfere com os objetivos estratégicos 
definidos. 

Plano Nacional da Água (PNA) 
O projeto não interfere com os objetivos estratégicos 
definidos no plano. 

Âmbito 
Setorial 

Plano de Gestão das Bacias 
Hidrográficas que integram a Região 
Hidrográfica 4 (RH4) – PGBH do 
Vouga, Mondego e Lis 

O projeto não interfere com os objetivos definidos no 
PGBH. 

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

O projeto não se incompatibiliza com o PROF. 
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Plano Rodoviário Nacional 2000 
(PRN2000) 

Não interfere com o plano.  

Plano de Gestão de Riscos de 
Inundação da Região Hidrográfica 
do Vouga, Mondego e Lis 

O projeto não interfere com o plano. 

Âmbito 
Municipal 

Plano Diretor Municipal de Pombal Encontra-se conforme o PDM em vigor. 

Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios de 
Pombal (PMDFCI Pombal) 

O projeto vai ao encontro dos objetivos do plano.  

(continua) 

 Designação Conformidade com os objetivos 

Servidões e 
Restrições de 

Utilidade Pública 

Reserva Ecológica Nacional – REN 

Na parcela de implantação correspondente à 
expansão da zona industrial não se identificaram áreas 
inseridas em REN, no entanto, existe uma linha de 
água na envolvente – Ribeira da Guia, inserida na 
tipoligia Leitos dos Cursos de Água.que recebe as 
águas pluviais provenientes da zona de expansão e 
parte da atual zona industrial. 

Domínio Hídrico 

Esta servidão encontra-se associada à presença da 
Ribeira da Guia, face à qual se vetifica a interceção 
com as futuras infraestruturas DFCI e escoamento de 
águas pluviais. 

Rede Municipal 
A presença de infraestruturas rodoviárias foi 
acautelada no desenvolvimento do projeto. 

Linhas Elétricas 
A presença de linhas elétricas foi acautelada no 
desenvolvimento do projeto. 

Quadro II.1 – Análise da conformidade com os Instrumentos de Gestão do Território (IGT) 
em vigor 

Da análise realizada, não foram encontrados aspetos relacionados com os IGT e Restrições de 
Utilidade Pública impeditivos para concretização do projeto. 

2.5 – ALTERNATIVAS AO PROJETO 

Não foram consideradas alternativas de localização. No entanto, a ampliação da zona industrial 
existente para norte, assume-se como estratégica pela sua proximidade às infraestruturas 
existentes (água, saneamento e rede viária), na medida que se assume como continuidade das 
mesmas, sendo servida pela mesma rede viária. Acresce ainda a morfologia do terreno 
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favorável à instalação da área de acolhimento empresarial, a inexistência de condicionantes e o 
facto do Município ser proprietário dos terrenos em causa. 

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO  

3.1 – LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto em estudo localiza-se no concelho de Pombal, o qual se insere no distrito de Leiria, 
na região de Leiria. Possui uma área de 626 Km2 e encontra-se dividido em 13 freguesias. 

O concelho de Pombal encontra-se enquadrado a norte pelos concelhos da Figueira da Foz e 
Soure, a este pelos concelhos de Ansião e Alvaiázere, a sudeste pelo concelho de Ourém e a 
sudoeste pelo concelho de Leiria. A oeste localiza-se o Oceano Atlântico pela praia do Osso da 
Baleia. 

Administrativamente, o local de implantação do projeto pertencente ao distrito de Leiria, 
insere-se na NUT II - região Centro, NUT III - região de Leiria, concelho de Pombal e na União de 
Freguesias da Guia, Ilha e Mata Mourisca. 

Na Figura 3.1 apresenta-se o enquadramento geográfico onde se insere o projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cartas militares n.º 261 e 273                                                                                                                  S/Escala                                                                                                                                                     
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Figura 3.1 – Enquadramento regional, concelho e a freguesia onde se insere o projeto 

Na figura seguinte, apresenta-se a rede viária existente na área do projeto. 

  

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         Fonte: googlemaps                                                                                                                                    

Figura 3.2 – Enquadramento da área de estudo na rede viária existente 

No Desenho ZI.GUIA-EIA-01 apresenta-se o enquadramento e localização do projeto. No 
Desenho ZI.GUIA-EIA-02 apresenta-se a localização do projeto sobre a fotografia aérea. 

3.2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.2.1 – Descrição do Projeto 

O presente projeto refere-se à Expansão Norte da Zona Industrial da Guia, para a constituição 
de lotes para fins industriais. 

A área de intervenção apresenta uma área total de 174.292,00 m2. Atualmente, já se 
encontram adquiridos cerca de 93% dos terrenos e os restantes 7% encontram-se em fase de 
negociação, prevendo-se a conclusão das referidas negociações no presente ano. 

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-

Área do Projeto 
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se e articulando-se na interseção com a Rua da Guia através da introdução de rotundas. Todos 
os acessos aos lotes serão efetuados a partir deste arruamento principal. 

Tendo por base as caraterísticas dos lotes da atual zona industrial da Guia e a procura existente 
no mercado para a aquisição de lotes industriais no concelho de Pombal, optou-se pela 
definição de lotes de caraterísticas semelhantes, mas de dimensões mais generosas, com áreas 
que variam entre os 2.500,00 m² e os 6.800,00 m², aproximadamente. 

A proposta é constituída por 21 lotes destinados principalmente à indústria, caraterizados por 
um alinhamento frontal que dista 10 m relativamente ao arruamento principal, afastamentos 
laterais a 6 m e afastamentos a tardoz variáveis entre os 6 a 10 m.  

Estima-se que o número de empresas a instalar nesta zona de expansão se situe entre as 10 e 
19 empresas, prevendo-se que existam empresas que venham adquirir mais que um lote. 

Ao longo do arruamento principal são disponibilizados estacionamentos, tanto para veículos 
ligeiros como para veículos pesados, perfazendo um total de 118 lugares para veículos ligeiros e 
16 para veículos pesados.  

Dos lugares de estacionamento para ligeiros, quatro são destinados a veículos em que se 
considera que um dos ocupantes seja uma pessoa com mobilidade condicionada. 

É proposta ainda uma área verde com um mínimo de 50 m de largura ao redor dos lotes, com o 
intuito de criar um espaço verde de proteção e enquadramento, e também de proteção e 
combate aos incêndios florestais.  

Além desta área, será também criada uma faixa de gestão de combustível com 50 m, 
cumprindo assim com o definido no Decreto-Lei n.º 124/2006, na sua redação atual. 

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, definiram-se polígonos máximos de 
implantação superiores à área máxima de implantação estipulada, permitindo assim uma certa 
flexibilização das indústrias que se venham a instalar, respeitando sempre os alinhamentos e 
afastamentos mínimos exigidos.  
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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. 

 

Figura 3.3 – Planta Síntese da Expansão da ZI da Guia 

O Lote 18 apresenta uma área inferior aos restantes lotes, uma vez que parte da sua área não 
se encontra inserida no espaço a lotear, prevê-se que no futuro esta área posso ser inserida no 
loteamento, no entanto, atualmente o município do Pombal ainda não conseguiu adquirir 
aquele terreno. 

Lote 18 
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A proposta de loteamento apresenta os parâmetros urbanísticos discriminados no Quadro III.1. 
No Quadro III.2 indicam-se de forma resumida os parâmetros urbanísticos mais relevantes 
adotados e no Quadro III.3 são listadas as áreas a integrar em domínio público. 

 N.º 

do 

Lote 

Área dos 

Lotes 
Usos 

Área 

Máxima de 

Implantação 

(m2) 

Área 

Máxima de 

Construção 

(m2) 

Área 

Máxima de 

Impermeabi

lização (m2) 

Nº Máximo 

de Pisos 

(abaixo 

cota da 

soleira) 

Altura 

Máxima 

da 

Fachada 
(*) 

Nº Mínimo de 

Estacionamentos 

Privados (**) 

Ligeiros Pesados 

1 4.160 

Indústria 

Armazém 

Gestão 

de 

Resíduos 

2.320,00 4.640,00 3.744,00 1 12 23 5 

2 4.160 2.496,00 4.992,00 3.744,00 1 12 25 5 

3 4.160 2.496,00 4.992,00 3.744,00 1 12 25 5 

4 4.160 2.496,00 4.992,00 3.744,00 1 12 25 5 

5 4.160 2.496,00 4.992,00 3.744,00 1 12 25 5 

6 6.744 4.046,40 8.092,80 6.069,60 1 12 40 8 

7 6.744 4.046,40 8.092,80 6.069,60 1 12 40 8 

8 6.744 4.046,40 8.092,80 6.069,60 1 12 40 8 

9 6.744 4.046,40 8.092,80 6.069,60 1 12 40 8 

10 6.744 4.046,40 8.092,80 6.069,60 1 12 40 8 

11 3.567 1.903,00 3.806,00 3.210,30 1 12 19 4 

12 3.165 1.760,00 3.520,00 2.848,50 1 12 18 4 

13 3.848 2.100,00 4.200,00 3.463,20 1 12 21 4 

14 4.596 2.721,00 5.442,00 4.136,40 1 12 27 5 

15 5.343 3.205,80 6.411,60 4.808,70 1 12 32 6 

16 6.082 3.649,20 7.298,40 5.473,80 1 12 36 7 

17 6.824 4.094,40 8.188,80 6.141,60 1 12 41 8 

18 5831 1.144,00 2.288,00 5.247,90 1 12 11 2 

19 3.556 1.895,00 3.790,00 3.200,40 1 12 19 4 

20 3.166 1.760,00 3.520,00 2.849,40 1 12 18 4 

21 2.922 1.408,00 2.816,00 2.629,80 1 12 14 3 

TOTAL 103.420 - 58.176,40 116.352,80 93.078,00 - - 582 62 
(*) A altura da fachada poderá ser superior nas situações devidamente justificadas por necessidades produtivas ou tecnológicas 
(**) Número de lugares calculado tendo por base a área máxima de construção 

Quadro III.1 – Parâmetros urbanísticos do loteamento 
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Área Total do loteamento 174.292,00m² 

Área Total dos Lotes 103.420,00m² 

Área Total de Construção  116.532,80m² 

Área Total de Implantação 58.176,40m² 

Área Total de Impermeabilização 110.850,00m² 

Área Verde do Domínio Privado 47.366,00m² 

N.º Total de Lotes 21 

N.º de lugares de estacionamento ligeiros privados 582 

N.º de lugares de estacionamento pesados privados 62 

N.º de lugares de estacionamento ligeiros públicos 118 (1) 

N.º de lugares de estacionamento pesados privados 16 
(1) Sendo 4 lugares destinados a pessoas com mobilidade condicionada 

Quadro III.2 – Resumo dos parâmetros urbanísticos 

 

Infraestruturas (vias, passeios, estacionamento, 

ciclovia, PTs) 

17.772,00m² 

Áreas verdes do domínio público 5.734,00m² 

Equipamentos 0,00m² 

Total de áreas do domínio público 23.506,00m² 

Quadro III.3 – Áreas a integrar em domínio público 

O local da operação de loteamento encontra-se abrangido pela 1ª Revisão do PDM e é 
classificado quase na sua totalidade como Solo Urbanizável - Espaço de Atividades Económicas, 
e o restante como Solo Urbano - Espaço Verde. O Espaço de Atividades Económicas possui os 
seguintes parâmetros urbanísticos: 

- Índice de Ocupação: 60%; 

- Índice de Utilização: 120%; 

- Índice de impermeabilização: 90%; 
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- Altura da fachada: 12m, podendo ser excedida nas situações devidamente justificadas 
por necessidades produtivas ou tecnológicas; 

- Número máximo de pisos (abaixo da cota da soleira): 1. 

Deste modo, e conforme parâmetros urbanísticos indicados no Quadro III.4, a operação de 
loteamento dá cumprimento às disposições do Artigo 109.º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal de Pombal. 

 
Disposições Loteamento* PDM* 

Índice de Ocupação 40 % 60% 

Índice de Utilização 80% 120% 

Índice de Impermeabilização 76% 90% 

Altura máxima da fachada (m) 12 12 

                                    * Valores considerando as áreas máximas possíveis 

Quadro III.4 – Cumprimento das disposições urbanísticas do PDM 

No que concerne às áreas destinadas para espaços verdes e equipamento de utilização coletiva, 
o Artigo 146.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal define os parâmetros indicados no 
Quadro III.5. 
 

Utilização 
Espaços Verdes de 
Utilização Coletiva 

(m2) 

Equipamento de 
Utilização Coletiva 

(m2) 

Indústria, armazéns e/ou oficinas 20m2 / 100m2 a.c. 10m2 / 100m2 a.c. 

Quadro III.5 – Espaços verdes e equipamento de utilização coletiva 

Considerando estes parâmetros, e um uso dominante industrial, o loteamento deveria prever 
uma área de 23.270,60 m2 para espaços verdes de utilização coletiva e 11.635,30m2 para 
equipamento de utilização coletiva. 



 

2021.107.EIA                                                                                                      17                                                                                          EXPANSÃO ZI GUIA 

O loteamento compreende uma área para espaços verdes (ainda que parte inserida no domínio 
privado do município) de 53.100,00m2, valor superior à área exigível por aplicação dos 
parâmetros anteriormente indicados.  

Por sua vez, no que concerne a área de cedência para equipamento de utilização coletiva, é 
opção da proposta de loteamento a não previsão de áreas para estes fins, uma vez que o local 
já se encontra servido por equipamentos existentes nas proximidades, localizados no 
aglomerado urbano de Guia. 

Neste contexto, e conforme estabelecido no Artigo 147.º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal, pode haver dispensa, total ou parcial, dos espaços verdes ou de equipamentos de 
utilização coletiva, desde que a mesma seja compensada pelo pagamento em numerário ou em 
espécie, em conformidade com o estipulado no n.º 3, do Artigo 147.º, com o disposto no 
Capítulo V do Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação de Pombal (RMUE) e com o 
estipulado no n.º 3 do Artigo 147.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal. 

Considerando que este loteamento é promovido pelo Município de Pombal, não haverá lugar a 
qualquer compensação numerária ou em espécie. 

Por fim, quanto às disposições estabelecidas pelos Artigos 136.º e 137.º do Regulamento do 
Plano Diretor Municipal, que dizem respeito aos parâmetros de dimensionamento da rede 
rodoviária e dos lugares de estacionamento, a operação de loteamento dá cumprimento ao 
estipulado. 

De realçar que a execução da operação em solo urbanizável, integra o disposto no n.º2 do 
artigo 144º do PDM, por via da deliberação de aprovação, por unanimidade, do projeto de 
execução, por parte da Câmara, e o subjacente reconhecimento que a “operação avulsa” 
ocorre em uma parcela situada na continuidade do Solo Urbanizado – Espaço de Atividades 
Económicas, sobre o qual foram desenvolvidas e propostas soluções que asseguram a correta 
articulação formal e funcional com a zona urbanizada, não prejudicando o ordenamento 
urbanístico da área envolvente. 
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3.2.2 – Rede de Infraestruturas 

3.2.2.1 – Caraterização Geral 

O loteamento proposto, embora novo, surge na sequência da Zona Industrial da Guia existente. 
A área ainda não está infraestruturada, pelo que as redes necessárias serão um prolongamento 
das já existentes, onde serão efetuadas as devidas ligações. 

Encontram-se previstas a 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. 

3.2.2.2 – Rede de Água 

O abastecimento de água à Expansão Norte da Zona Industrial da Guia será efetuado a partir da 
rede municipal existente.  

A ligação efetuar-se-á a uma conduta de PVC, com diâmetro de 125 mm, localizada na Estrada 
da Guia, admitindo-se uma pressão disponível de 30 m.c.a. neste local. No futuro, esta conduta 
irá ser reformulada, viabilizando uma pressão de cerca de 55 m.c.a. 

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 objetivo principal do traçado é o de 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. 

A localização dos marcos de incêndio, convenientemente espaçados em função do estabelecido 
na legislação vigente, procura garantir a segurança de todas as instalações, favorecendo um 
combate rápido e eficaz a um sinistro.  
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3.2.2.3 – Rede de Drenagem 

A rede de drenagem da expansão prevista, integra a conceção e o dimensionamento das redes 
que permitirão efetuar a recolha, condução e descarga das águas residuais domésticas e 
pluviais produzidas. 

A Expansão Norte da Zona Industrial da Guia será dotada de um sistema de drenagem de águas 
residuais do tipo separativo, recolhendo-se, através de redes independentes, as águas 
resultantes das utilizações de carácter doméstico e as águas pluviais. 

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 no loteamento serão conduzidas para a rede 
municipal existente, com ligação à ETAR da Guia, onde serão convenientemente tratadas. 

O encaminhamento far-se-á para uma caixa da rede municipal localizada a poente. 

A nascente, previu-se 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, previu-se também 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. 
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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. 

3.2.2.4 – 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; 

• Rede de iluminação pública. 

As infraestruturas previstas serão entregues à EDP Distribuição SA (EDP 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). 
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3.2.2 – Rede Viária 

Este 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 420,0 m, tem origem na estrada existente e apresenta 2 
interseções giratórias, que estabelecem a ligação entre os 2 polos industriais. 

De referir a necessidade de execução de estacionamentos a articular com os eixos viários em 
estudo. Na Figura 3.4, apresenta-se a rede viária prevista para o loteamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Rede viária da expansão norte da ZI da Guia 
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3.2.4 – Sistema de Autoproteção contra Incêndios Florestais 

O sistema de autoproteção desenvolvido e a instalar na área de expansão a Norte da Zona 
Industrial da Guia, compreende duas componentes: 

- Faixa de gestão de combustível, com largura de 50m; 

- Sistema de aspersão com água; 

O sistema de aspersão de água compreende quatro elementos principais que serão detalhados 
de seguida:  

- Reutilização de água proveniente da ETAR; 

- Reservatórios; 

- Transporte de água (rede de água); 

- Caminho periférico; 

- 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 permita que o reservatório 1 seja usado isoladamente. 

O Reservatório 1 levará 6 picagens com rede de proteção: 

• 1, para entrada de água tratada proveniente da ETAR, que passará previamente por um 
doseador de cloro antes de entrar no reservatório; 

• 1, para entrada de água da rede pública; 

• 2, para saída de água de autoproteção contra incêndios, ficando ligadas ao sistema de 
bombagem; 
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• 1, para saída de água de transbordo, fincando ligado ao sistema existente de descargas 
das águas da ETAR; 

• 1, 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. A ligação 
entre estes dois reservatórios far-se-á através de uma conduta que levará uma válvula de 
seccionamento. Este reservatório levará 2 picagens com rede de proteção: 

• 1, para nivelamento de água com do Reservatório 1; 

• 1, para saída de água de transbordo, fincando ligado ao sistema existente de descargas 
das águas da ETAR; 

A água para abastecimento da rede será fornecida, pela reutilização das águas provenientes da 
Estação de Tratamento de Águas Residuais da Guia, ETAR.  

Nas instalações da ETAR irão ser instalados dois reservatórios com capacidade para 50 m3 cada. 

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 5,00m 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, em Pombal, será constituído 
por um conjunto de canhões aspersores de água (designados por canhões ou aspersores) ao 
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longo do perímetro da zona industrial, alimentados por água tratada da ETAR, por meio de duas 
condutas independentes. Cada conduta recebe água pressurizada por uma bomba e abastece 
dois setores de doze aspersores cada.  

3.2.5 – Plano de Acessibilidades 

Ainda que seja um loteamento industrial, a Expansão Norte da Zona Industrial da Guia 
enquadra-se na tipologia prevista no art.º 2º do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, que 
estipula que as normas técnicas deste diploma se aplicam à via pública, nomeadamente 
passeios e outros percursos pavimentados, assim como espaços de estacionamento marginal à 
via pública. 

Para dar resposta ao previsto, os passeios do loteamento deterão 2,00 m de largura, 
permitindo a criação de uma rede de percursos pedonais acessíveis com, pelo menos, 1,50 m 
de largura e a colocação de qualquer tipo de infraestrutura, como iluminação pública, no 
restante espaço. 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. 
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3.3 – LOCALIZAÇÃO DO ESTALEIRO 

Para a localização do estaleiro afeto às obras de construção da expansão da zona industrial da 
Guia, existem três opções possíveis, sendo estas: 

• Área 1 - Lote 32 da ZIG (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. 

 Na Figura 3.5 apresenta-se a localização das 3 opções. 
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Fonte: googlearth,2021 

Figura 3.5 – Localização das opções possíveis para a localização do estaleiro 

Nesta fase e dos constrangimentos apresentados para cada opção, a localização mais provável 
será a Opção 3. 

3.4 – ARQUITETURA E ARRANJOS EXTERIORES 

O loteamento prevê uma área de espaços verdes que será tratada em contexto próprio. 

A faixa de proteção, com cerca de 18 m de largura, entre os lotes e a Rua da Guia será alvo de 
arranjo paisagístico. 

Tendo como intenção a utilização de espécies autóctones e de baixa manutenção, prevê-se 
para esta zona a utilização de árvores de pequeno porte e manchas de arbustos.  
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Neste sentido, a escolha recaiu sobre o pinheiro manso (pinus pinea), com uma altura entre os 
1,50 e 2,00 m, e a alfazema (Lavandula Angustifolia), com disposição em compasso próximo, e 
que permitirá posteriormente a sua expansão, formando pequenas manchas destes arbustos. 

É ainda prevista uma faixa de 2,0 m de largura de pedra decorativa preenchida com seixo 
rolado, granulometria 2/4 cm, localizada na área adjacente, na zona mais próxima dos muros 
dos lotes. 

No Desenho ZI.GUIA-EIA-04 apresenta-se a integração paisagística prevista para o loteamento 
na área de intervenção. 

3.5 – CALENDARIZAÇÃO E PRAZOS DE EXECUÇÃO 

A implementação do projeto envolve várias ações, que contemplam desde a aquisição do 
terreno, à elaboração de estudos e projetos, a aprovação da operação urbanística, à execução 
da empreitada e finalmente à hasta pública de alienação dos lotes, cujo plano se antevê com a 
seguinte cronologia: 

 

Quadro III.6 – Prazos previstos para a expansão da zona industrial da Guia  

3.6 – CUSTOS DE INVESTIMENTO 

Os custos de investimento relativos à presente empreitada são de 3.870.448,94 € (três milhões 
oitocentos e setenta mil e quatrocentos e quarenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos), 
IVA incluído, com a seguinte composição e correspondência: 
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Quadro III.7 – Custos de investimento previstos para a expansão da zona industrial da Guia  

4 – CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

4.1 – INTRODUÇÃO  

Neste capítulo, será realizada a análise e caraterização da situação atual do estado do ambiente 
na área envolvente do projeto de execução em apreço.  

A análise preliminar ambiental do local de implantação do loteamento industrial iniciou-se com 
a solicitação de informação e consulta de sites eletrónicos a diversas entidades. As entidades 
contatadas e a informação requerida e fornecida são apresentadas no Quadro IV.1. 

Foram realizadas visitas ao local para a caraterização da paisagem, do património, da fauna e 
flora, para a identificação da ocupação efetiva do solo, para o levantamento de 
equipamentos/infraestruturas existentes e para medições de ruído. 

Foram realizados contatos com a Câmara Municipal de Pombal, com vista a recolher todo o tipo 
de informação que pudesse condicionar o desenvolvimento do projeto, designadamente planos 
de urbanização, planos de pormenor, loteamentos, licenciamentos e/ou outros projetos da 
autoria da autarquia ou do conhecimento desta. 
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Entidade Consultada Informação Pedida Resposta 

Município de Pombal 

- Planta de Condicionantes, Ordenamento em vigor; 
- Planos de Pormenor e Planos de Urbanização 
(previstos/existentes); 
- Localização de captações de água para abastecimento público 
e/ou outras e respetivo perímetro de proteção; 
- Exploração de recursos minerais e/ou geológicos 
(previstos/existentes); 
- Património classificado ou em vias de classificação; 
- Empreendimentos turísticos existentes na envolvente e previstos; 
- Delimitação dos perímetros urbanos; 
- Zonas/parques industriais ou empresariais existentes ou 
previstos; 
- Loteamentos e licenciamentos em curso e/ou previstos; 
- Mapa de ruído e zonamento acústico; 
- Existência ou previsão de outros projetos da autoria da 
autarquia ou que esta tenha conhecimento e que possam 
inviabilizar de algum modo o loteamento em estudo 

Respondido 

Comissão de 
Coordenação e 

Desenvolvimento 
Regional do Centro 

Extrato da Carta REN Respondido 

Direção Regional do 
Turismo - Empreendimentos turísticos existentes e/ou previstos. Respondido 

Direção Geral de 
Energia e Geologia 

- Pedreiras existentes e/ou previstas e respetivas zonas de   
defesa, identificação dos proprietários e inertes explorados; 
 - Áreas cativas e de reserva existentes e /ou previstas. 

Respondido 

Administração da 
Região Hidrográfica do 

Centro 

- Localização de captações de água, furos ou poços e respetivo 
perímetro de proteção e legislação específica; Respondido 

Direção de Regional de 
Agricultura e Pescas do 

Centro 

- Aproveitamentos hidroagrícolas existentes e/ou previstos; 
- Emparcelamentos rurais existentes e/ou previstos; 
- Áreas de regadio tradicional existentes e/ou previstas; 
- Explorações pecuárias existentes e/ou previstas. 

Não 
Respondido 

Quadro IV.1 – Entidades contatadas 

No Anexo 1 apresenta-se a troca de correspondência efetuada com as entidades consultadas. 

A caraterização da situação de referência foi norteada pelos graus de sensibilidade para cada 
descritor. A metodologia utilizada para cada fator será detalhada e apresentada, ao longo, do 
relatório base do EIA. 
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4.2 – CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

4.2.1 – Caraterização Geral 

O clima da região em estudo é próprio das zonas mediterrânicas, no qual se sente fortemente a 
presença de duas estações predominantes: o inverno, pluvioso e com temperaturas suaves, e o 
verão, seco e com temperaturas elevadas. A primavera e o outono apresentam-se variáveis e 
de curta duração. 

Segundo Koppen, a classificação do clima é Csb, ou seja, um clima temperado com verão seco e 
suave, em quase todas as regiões a Norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela e nas 
regiões do litoral oeste do Alentejo e Algarve. 

Na Figura 4.1 apresenta-se a classificação climática de Koppen, com a localização do projeto em 
análise. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                        Fonte: IPMA,2021 

Figura 4.1 – Localização da área do projeto 
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No concelho existe um maior excesso de água no Inverno (valores de índices de humidade 
consideravelmente mais altos), o que torna o Concelho de Pombal particularmente vulnerável 
aos processos erosivos, em termos climáticos. 

Em seguida, apresentam-se as caraterísticas climáticas da região onde se insere o projeto, 
segundo as Normais Climatológicas do Instituto de Meteorologia. 

4.2.2 – Dados de Base 

A caraterização do clima da área em estudo teve como base os dados obtidos nas Normais 
Climatológicas do Instituto de Meteorologia, entre os anos de 1971-2000. 

De modo a caraterizar climatologicamente a área de análise, foi considerada a Estação 
Climatológica de Coimbra/Bencanta. 
 

Estação Tipo de Estação Latitude (N) Longitude (W) Altitude (m) Código 

Coimbra/Bencanta  Climatológica 40º12’ 8°27´ 27 107 

                                          Fonte: Instituto de Meteorologia, Normais Climatológicas (1971-2000) 

Quadro IV.2 – Caraterísticas da Estação Climatológica de Coimbra/Bencanta 

Em termos climáticos a região de Leiria, o verão é curto e seco, o inverno é fresco, com 
precipitação e geralmente com o céu parcialmente encoberto.  

Para efeitos de caraterização climatológica da área em estudo, apresentam-se de seguida os 
dados relativos aos vários parâmetros meteorológicos considerados. 

Temperatura do Ar 

Esta zona é caraterizada por uma temperatura média anual de 15,5°C, sendo a temperatura 
média do mês mais frio de 9,6°C, em janeiro, e a do mês mais quente de 21,6°C, em julho. A 
amplitude térmica anual ronda os 12,0°C. A temperatura máxima absoluta foi registada no mês 
de agosto (28,5°C) e a mínima absoluta no mês de janeiro (4,6°C). Durante o ano verificaram-se 
107 dias com temperatura máxima superior a 25,0°C, 0,8 dias com temperatura mínima 
superior a 20,0°C e 10,5 dias com temperatura mínima inferior a 0,0°C. 
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Na Figura 4.2 apresenta-se o gráfico das temperaturas médias mensal da estação climatológica 
de Coimbra/Bencanta. 

 
                                            Fonte: Instituto de Meteorologia, Normais Climatológicas 1971-2000 

Figura 4.2 – Gráfico de temperaturas na estação climatológica de Coimbra/Bencanta 

Da análise desta figura, verifica-se que os meses de julho e agosto são os meses mais quentes. 

Precipitação 

O valor anual de precipitação é de 905,1 mm. A maior concentração de precipitação foi 
registada em dezembro (126,8 mm) e a menor em julho (12,8 mm). O valor máximo diário 
ocorreu em setembro com 78,1 mm. Verificaram-se precipitações iguais ou superiores a 10,0 
mm e a 0,1 mm, em 32,1 dias e 127,2 dias, respetivamente.  

Na Figura 4.3 e Figura 4.4 são apresentados os gráficos da precipitação da estação climatológica 
de Coimbra/Bencanta. 
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                                      Fonte: Instituto de Meteorologia, Normais Climatológicas 1971-2000 

Figura 4.3 – Precipitação da estação climatológica de Coimbra/Bencanta 

 

 

                                      Fonte: Instituto de Meteorologia, Normais Climatológicas 1971-2000 

Figura 4.4 – Número dias de precipitação na estação climatológica de Coimbra/Bencanta 
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Humidade Relativa do Ar 

A humidade relativa do ar (1971-2000) apresentou valores médios anuais na ordem dos 81% às 
9h, chegando a atingir valores de 86% no mês de Janeiro. De um modo geral, os valores mais 
baixos de humidade estão associados a situações de temperaturas mais elevadas. 

Insolação 

O total de horas de sol por ano é de 2.299,8 horas. Durante o ano verificaram-se 90,1 dias com 
insolação superior a 80%, 84,7 dias com insolação inferior a 20% e 24,2 dias com dias de 0% de 
horas de sol. 

Evaporação 

Em relação à evaporação, o valor anual é de 922,4 mm, registando-se o valor máximo no mês 
de julho (112,9 mm) e o mínimo no mês de dezembro (48,4 mm).  

Vento 

A velocidade média mais elevada registou-se no mês de abril com 5,6 km/h e a mínima em 
outubro e novembro com 4,0 km/h.  

Predominam os ventos provenientes de Noroeste com cerca de 33,7% de frequência seguindo-
se os quadrantes de sudeste com uma frequência de 20,2% e sudoeste com uma frequência de 
14,6%. 

Nevoeiro  

Em cerca de 31,6 dias do ano verificou-se a ocorrência de nevoeiro. 

Geada e Granizo 

A região em estudo carateriza-se pela ocorrência pouco significativa de períodos de geada e 
granizo. A ocorrência de geadas verifica-se durante 18,7 dias na estação de Coimbra/Bencanta. 
Os vales, de uma forma geral, são mais propícios à ocorrência de geadas, pois correspondem às 
zonas de acumulação de ar frio com maior massa volúmica. 
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A ocorrência de granizo tem igualmente pouca importância na zona em estudo, verificando-se 
apenas durante 2,0 dias ao longo do ano na estação de Coimbra/Bencanta. 

4.2.3 – Caraterização Microclimática 

As caraterísticas microclimáticas de uma dada região são determinadas pela sua topografia, 
pela tipologia de usos e pelo modo como estes fatores interferem com os processos de 
radiação e circulação do ar na camada de ar junto ao solo. 

O concelho de Pombal apresenta caraterísticas inevitavelmente associadas à proximidade do 
Oceano Atlântico que atua como regulador térmico e lhe confere temperaturas relativamente 
amenas, mas também contribui para os elevados valores pluviométricos, sobretudo nos meses 
de inverno. A ocorrência de precipitação que se verifica no concelho de Pombal, com um maior 
excesso de água no Inverno (valores de índices de humidade consideravelmente mais altos), 
torna o concelho particularmente vulnerável aos processos erosivos. 
 
Verifica-se que o clima da região é caraterizado por uma concentração grande das chuvas 
durante a estação fria, e por uma deficiência de água na estação quente. A secura de Verão 
poderá ser agravada devido às caraterísticas dos solos predominantes que são muito delgados 
e apresentam uma reduzida capacidade de retenção para a água. Também parecem existir 
condições para ocorrência de erosão de solos significativa, uma vez que a precipitação é 
bastante alta e concentrada, fato ainda agravado, se atender a que o período de concentração 
das chuvas corresponde a época de menor proteção do solo por parte do coberto vegetal.  

4.2.4 – Alterações Climáticas 

As Alterações Climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças 
ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade. 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas relativa às Alterações Climáticas (CQNUAC) e as 
negociações em curso sobre o regime climático pós-2012 têm como objetivo de longo prazo a 
estabilização das concentrações de gases com efeito de estufa na atmosfera a um nível que 
evite uma interferência antropogénica perigosa no sistema climático. Para atingir esse objetivo, 
a temperatura global anual média da superfície terrestre não deverá ultrapassar 2°C em relação 
aos níveis pré-industriais. 
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A emissão de gases com efeito de estufa é um fenómeno comum a vários setores de atividade, 
justificando, por isso, o carácter transversal das políticas de mitigação das Alterações Climáticas 
e de adaptação aos seus efeitos. 

Efetivamente, para fazer face ao problema das Alterações Climáticas existem essencialmente, 
duas linhas de atuação – mitigação e adaptação. A mitigação é o processo que visa reduzir a 
emissão de GEE para a atmosfera e a adaptação é o processo que procura minimizar os efeitos 
negativos dos impactes das alterações climáticas nos sistemas biofísicos e socioeconómicos. 

Uma vez que as Alterações Climáticas constituem um problema global, as decisões no que 
respeita quer à mitigação quer à adaptação envolvem ações ou opções a todos os níveis da 
tomada de decisão, desde o nível mais local e da comunidade ao nível internacional, 
envolvendo todos os governos nacionais. A resposta política a este problema requer uma ação 
concertada e assertiva, traduzida na tomada de medidas que minimizem as causas 
antropogénicas e que preparem a sociedade para lidar com os seus impactes biofísicos e 
socioeconómicos. 

O concelho de Pombal ainda não elaborou a sua estratégia para as alterações climáticas, pelo 
que não foram modeladas as alterações climáticas previstas para o seu território. Assim, foram 
utilizados os dados para o concelho de Leiria, por ser um território próximo e de caraterísticas 
semelhantes ao da área de estudo.  

O Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria, tem cinco objetivos 
estratégicos, que respondem aos desafios colocados pelas alterações climáticas projetadas para 
o território concelhio:  

» OE1 – Reduzir a exposição aos riscos climáticos – reduzir a vulnerabilidade climáticas 
dos setores estratégicos e dos territórios mais vulneráveis aumentando a capacidade de 
resposta para lidar com o agravamento dos riscos climáticos.  

» OE2 – Aumentar a capacidade adaptativa – promover o reforço da capacidade 
adaptativa local, criando condições para que os diversos atores locais lidem com os 
desafios das alterações climáticas e integrem a adaptação nos seus planos, estratégias e 
projetos.  
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» OE3 – Promover a cooperação territorial para a adaptação – reforçar a governação 
local integrada (vertical e horizontalmente) aumentando a capacidade de responder de 
forma coordenada, com eficácia e eficiência, aos desafios das mudanças climáticas.  

» OE4 – Aumentar a sensibilidade – aumentar a consciencialização das comunidades 
locais para os impactos e oportunidades das alterações climáticas e para o imperativo 
da adaptação.  

» OE5 – Promover a monitorização – assegurar um acompanhamento regular da 
evolução climática do concelho, dos impactos das alterações climáticas e da evolução da 
capacidade adaptativa dos atores, setores e territórios vulneráveis. 

As principais alterações projetadas para o concelho foram as seguintes:  

• Aumento da temperatura máxima em todas as estações, mas sobretudo no outono e no 
verão; 

• Aumento da temperatura mínima em todas as estações, mas sobretudo no outono e no 
verão; 

• Aumento do número de dias muito quentes;  

• Aumento do número de noites tropicais;  

• Diminuição da precipitação total;  

• Redução da precipitação na primavera, no verão e no outono; 

• Aumento da precipitação no inverno;  

• Redução do número de dias com precipitação;  

• Secas mais frequentes e severas; 

As alterações climáticas projetadas poderão agravar, minorar ou manter as atuais 
vulnerabilidades e ainda potenciar o aparecimento e desenvolvimento de outras 
vulnerabilidades e riscos, nas áreas e sectores já afetados atualmente ou em novas áreas e 
setores. A evolução e interação entre os fatores climáticos e não-climáticos (sociais, 
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demográficos, ocupação do território, planeamento, entre outros) revestem-se de particular 
importância uma vez que podem alterar as condições de exposição e sensibilidade a eventos 
climáticos futuros.  

Com base na análise da avaliação climática do território, das projeções climáticas, do contexto 
territorial, da sua sensibilidade aos estímulos climáticos e tendo ainda em consideração os 
impactos e vulnerabilidades climáticas atuais, é possível projetar quais serão os principais 
impactes negativos associados às alterações climáticas que poderão advir no futuro para o 
concelho de Leiria, e consequentemente para os territórios contínuos, designadamente para o 
concelho de Pombal. No Quadro IV.3 são apresentados os principais impactes negativos 
associados às alterações climáticas. 
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                  Fonte: Plano Municipal de Adaptações às Alterações Climáticas, setembro 2018 

Quadro IV.3 – Síntese dos principais impactes negativos futuros para o concelho de Leiria 
associados às alterações climáticas 

Para a análise de riscos climáticos, foi efetuada uma matriz de risco para o concelho. 

 
Quadro IV.4 – Matriz de avaliação do risco climático 
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Verifica-se que os principais riscos climáticos previstos no Plano Municipal de Adaptações 
Climáticas do concelho de Leiria, a curto prazo, são: precipitação excessiva, ondulação 
forte/subida do nível médio do mar e temperaturas elevadas/ondas de calor. 

4.3 – GEOLOGIA 

4.3.1 – Elementos de base 

A caraterização da geologia teve por base a Carta Geológica de Portugal, Folha 23-A à escala 
1/50 000, complementada pela informação recolhida na respetiva notícia explicativa, e a Carta 
Hidrogeológica de Portugal à escala 1/1 000 000. Foi também consultado o Plano Diretor 
Municipal (PDM) do concelho de Pombal e a informação publicada sobre a região. 

No presente capítulo será efetuada uma caraterização de enquadramento dos aspetos 
geológicos mais relevantes, nomeadamente a geomorfologia, a litoestratigrafia, os recursos 
geológicos, a sismicidade e tectónica. 

4.3.2 – Enquadramento Geomorfológico 

O concelho de Pombal encontra-se inserido na Orla Ocidental ou Lusitânica, por um dos 
principais acidentes que afetam o território português, a falha Nazaré-Lousã, associado a este 
acidente tectónico, existe uma rede densa de falhas secundárias. A estrutura geomorfológica 
encontra-se associada a vários aspetos que se correlacionam entre si, a localização da serra de 
Sicó, calcária, e o atravessamento do concelho no sentido N/S pelas duas principais linhas de 
água (Rio Arunca e Ribeira de Carnide). 

Do ponto de vista morfológico e estrutural, o Concelho de Pombal pode ser dividido em 4 
unidades, no sentido este / oeste: 

• Maciço jurássico situado na zona oriental do concelho, desenvolvendo-se para poente 
até Meirinhas de Baixo, Pombal e Redinha. Inclui relevos acentuados, como a Serra de 
Sicó, com 560 m de altitude; 

• Bacia terciária, situada na zona central do concelho, com espessos depósitos 
paleogénicos e miocénicos, continentais, cobertos por um complexo pliocénico, 
formando uma plataforma que se desenvolve entre os 120 e 170 m de altitude, limitada 
a poente pelo alinhamento Bajouça, Carriço, Marinha das Ondas; 
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• Diapiro de Monte Real, com alinhamento aproximado norte – sul, fortemente escavado 
pela erosão ante pliocénica, desenvolvendo-se entre o norte de Monte e a Lagoa de 
Linhos, encontrando-se na maior parte da sua extensão coberto por depósitos arenosos 
plio-plistocénicos; 

• Orla litoral, representada por uma cobertura de areias de praia e areias de dunas, que 
ocupam toda a faixa litoral a poente do Diapiro de Monte Real. 

O concelho de Pombal carateriza-se por uma variação de altitudes gradual, ou seja, a altitude 
oscila entre os 0 m na parte Oeste do concelho, onde prevalecem a formação de dunas e areias, 
e os 553 m no topo da Serra de Sicó, onde o relevo se torna mais acentuado.  

Cerca de 88% da área do concelho encontra-se a uma altitude inferior a 255 m, pelo que, a área 
estudada pode classificar-se de baixa altitude. A observação da carta hipsométrica mostra um 
aumento gradual da altitude do litoral para o interior, atingindo-se o ponto mais alto na serra 
da Sicó. Por freguesias, as que apresentam maior altitude são as quatro freguesias, já referidas, 
que se entroncam na Serra do Sicó e ainda Albergaria dos Doze e Santiago de Litém. 

4.3.3 – Litoestratigrafia 

De acordo com a carta geológica, a área do projeto insere-se na seguinte unidade 
litoestratigrafica: 

Plio-Plistocénico Indiferenciado (PQ).  

A área do projeto insere-se numa região que é constituída por areias argilosas e cascalheiras, 
argilas e grés argilosos castanho-avermelhados a acinzentados, com espessura que pode atingir 
25 m (Mata do Urso). 

Na zona de inserção do projeto, sobretudo a W da linha férrea do Oeste nas regiões de Carriço, 
Guia, Monte Redondo, Ervideira, Coimbrão e Sismarias, onde se nota uma invasão de 
formações plistocénicas arenosas, sobretudo de origem eólica, a separação do Pliocénico e do 
Plistocénico torna-se difícil, razão pela qual foi preferida a convenção «PQ» para designar o 
complexo, parte do qual poderia pertencer ao Plistocénico superior (Calabriano ou 
Vilafranquiano). 
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O complexo citado forma uma série de planaltos recortados pelos principais vales da região e 
cuja superfície corresponde ao topo do “depósito de acumulação”, subindo suavemente de 
Oeste para Este. A Noroeste da área dos Crespos, a série lignitosa chega a atingir 5 metros, 
estando representada de cima para baixo por madeira fóssil, argilas e diatomitos lignitosos 
castanhos, e finalmente por lignitos impuros impregnados de água.  

No Desenho ZI.GUIA-EIA-06 apresentam-se as unidades geológicas existentes em toda a área 
do projeto. 

4.3.4 – Recursos Geológicos 

Foi requerida à Câmara Municipal de Pombal e à Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 
informação sobre a existência de concessões, licenças de exploração e perímetros de proteção 
e pedreiras. No Anexo 1 apresenta-se a informação fornecida pelas entidades competentes na 
matéria.  

Segundo informação fornecida, na área de estudo foram identificados recursos geológicos em 
exploração ou áreas concessionadas, os quais se identificam no Quadro IV.5 e IV.6. 
 

N.º Nº de 
Cadastro 

Nome de 
Pedreira Titular Substância Classe Situação Atual 

Localização 
relativamente 

ao projeto 

1 6528 Guia Lusosílicas – Sílicas 
Industriais, Lda. Areia Comum 2 Pedreira 

Caducada 
1363 metros 

Noroeste 

2 5595 Nasce Água IMOSA – Indústrias do 
Mondego, SA Areia Comum 2 Pedreira 

Caducada 
1600 metros 

Oeste 

3 6580 Charneca da 
Guia 

Argilis – Extração de 
Areias e Argilas, Lda. Areia Comum 2 Pedreira 

Caducada 
1355 metros 

Sudoeste 

4 6246 Pinhal da 
Pardaleira 

Litoareias – 
Exploração de Areias 
de Monte Redondo, 

Lda. 

Areia Comum 2 Pedreira com 
caução 

2730 metros 
sudoeste 

5 6590 Cabeço da 
Veiga 

Sorgila – Sociedade de 
Argilas, S.A Areia Comum 2 Pedreira 

Caducada 
3025 metros 

sudoeste 

6 6785 Corvo 

Litoareias – 
Exploração de Areias 
de Monte Redondo, 

Lda. 

Areia Comum 2 Pedreira com 
caução 

4070 metros 
sudoeste 

Quadro IV.5 – Explorações mineiras (pedreiras) na área envolvente 
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N.º Nº de 
Cadastro 

Nome de 
Pedreira Titular Substância Situação 

Atual 
Diploma 

Legal 

Localização 
relativamente 

ao projeto 

A MNC000125 Guia Lusosílicas – Sílicas 
Industriais, Lda. 

Caulino, 
Feldspato Concedido - 1363 metros 

Noroeste 

B MNPCDI415 Olhos de 
Água 

Adelino Duarte da 
Mota, SA 

Depósitos 
minerais de 

caulino 

Em 
publicitação 

Aviso 
5093/2016, 
DR 76, Série 

II, 19-04-
2016 

2000 metros 
noroeste 

C MNC000016 Carriço 

RENOESTE – 
Valorização de 

Recursos Naturais, 
SA 

Salgema Concedido 

Extrato 
129/2020, 

DR 105, 
Série II, 29-

05-2020 

4010 metros 
noroeste 

D MNC000150 Nasce Água Imosa – Indústrias 
do Mondego, SA Caulino, Qz Concedido 

Extrato 
129/2020, 

DR 105, 
Série II, 29-

05-2020 

1600 metros 
oeste 

E MNC000132 Guia 1 Sarendur, Lda. Caulino Concedido 

Aviso 
8089/2020, 

DR 101, 
Série II, 25-

05 

645 metros 
sudoeste 

F MNC000130 Monte 
Redondo 

Sorgila – Sociedade 
de Argilas, S.A Caulino, Qz Em 

publicitação 

Aviso 
4053/2021, 
DR 44, Série 

II, 04-03 

2730 metros 
sudoeste 

G MNC000130 Monte 
Redondo 

Sorgila – Sociedade 
de Argilas, S.A Caulino, Qz Concedido - 2730 metros 

sudoeste 

H MNP20109 Fonte Cova 
Sul 

Sorgila – Sociedade 
de Argilas, S.A Caulino, Qz Em 

publicitação - 3150 metros 
sudoeste 

I MNP00608 Ilha José Aldeia 
Lagoa&Filhos, SA Caulino, Qz Em 

publicitação 

Aviso 
12031/2014, 

DR 208, 
Série II, 28-

10-2014 

1740 metros 
sul 

Quadro IV.6 – Concessões mineiras na área envolvente 

Nas figuras seguintes, localizam-se as pedreiras e as concessões mineiras existentes na 
envolvente do projeto. 
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     Fonte: DGEG,2021                                                                                                                                                                              s/ escala 

Figura 4.5 – Localização das pedreiras licenciadas na envolvente do projeto 
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                Fonte: DGEG,2021                                                                                                                                                               s/ escala 

Figura 4.6 – Localização das concessões mineiras na envolvente do projeto 

De acordo com a informação fornecida verifica-se que a intervenção prevista não colide com as 
explorações licenciadas. 

4.3.5 – Tectónica 

De acordo com a Nota Explicativa da Carta Geológica 23-A, e considerando as condições 
geológico-estruturais da região, verifica-se, na parte central da referida carta, a existência de 
uma bacia de subsidência ocupada em grande parte por terrenos terciários. 

A 

B 
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F G 
H 
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I 
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A bacia é limitada a W pelo diapiro de Monte Real, o qual apresenta uma estrutura salífera bem 
caraterística confirmada pela geofísica e pelas sondagens realizadas em primeiro lugar pela C. 
P. P. e mais tarde pela Sandwell. 

O diapiro que tinha sido definido anteriormente na parte NW da folha de Leiria, observa-se na 
área de Monte Real e prolonga-se para N de Monte Redondo até a Lagoa dos Linhos, 
desaparecendo, debaixo da cobertura plio-plistocénica. 

O anticlinal inflete ligeiramente para NW nas proximidades do v. g. Rincovo. 

O núcleo do diapiro é constituído pelas formações salíferas e gessíferas do Infralias e os flancos, 
por formações jurássicas, cretácicas e terciárias, mais ou menos inclinadas conforme os pontos 
considerados. 

Assim, na Serra do Porto do Urso, na folha de Leiria, o Paleogénico apresenta pendores de 40-
50° para W. Por sua vez a W de Monte Real, uma falha N 45° W inclina de 64° para SW cortando 
as areias pliocénicas e mostrando assim deformações recentes. 

Para sul, a bacia terciária estende-se para a folha de Leiria onde têm por limite a estrutura 
anticlinal diapírica de Parceiros-Leiria, de orientação NE-SW, que se prolonga até as 
proximidades do diapiro de Vermoil. 

Para N, a bacia terciária prolonga-se para a folha de Figueira da Foz, tendo por limites a 
estrutura anticlinal complexa, também relacionada com a tectónica salífera, da Serra de 
Buarcos-Verride, de orientação geral NW-SE, sofrendo diversas inflexões locais e prolongando-
se para Este até ao diapiro de Soure. 

A Oriente, a bacia terciária termina contra o bordo do maciço jurássico da Serra de Sicó e das 
áreas anexas. O bordo daquele maciço tem na sua parte meridional uma orientação SW-NE até 
as proximidades de Estrada de Anços, torcendo em seguida para N até Redinha e Barreiras. 

Finalmente, na N de Redinha, observa-se uma torção brusca para E, devida a proximidade do 
diapiro de Soure. 

O maciço jurássico está recortado por importantes falhas, umas de orientação N-S nas áreas de 
Redinha e Monte do Verigo, torcendo mais a sul em direção do SE. 
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As falhas de direção NW-SE se observam, a NE na área de Degracias, e a sul na serra de Sicó, 
entre Vérigo e Abiul. 

Finalmente, existem acidentes de importância secundária e de orientação NE-SW que cortam o 
Lusitaniano a SE de Pombal ao longo da estrada para Ancião. São paralelos aos acidentes que 
acompanham na folha de Leiria o diapiro de Leiria-Parceiros. 

A identificação das áreas mais sensíveis ao risco sísmico implica o registo detalhado, sobre o 
terreno, dos indícios de neotectónica, sedimentos recentes afetados por falhas (ver figura 4.7). 

 
S /escala  

Figura 4.7 – Extracto da carta Neotectónica de Portugal Continental, escala 1: 1 000 000                
(J. Cabral, A.Ribeiro, 1988) 

Da análise da figura anterior, verifica-se a presença de algumas falhas prováveis na envolvente 
ao local de implantação da expansão da zona industrial. 
 
 
 

N 

 
 Área de estudo  
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4.3.6 – Sismicidade  

O Regulamento e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), para efeitos de 
quantificação da ação dos sismos, considera o território nacional português dividido em quatro 
zonas: A, B, C e D, segundo ordem decrescente de sismicidade. Os valores caraterísticos das 
ações dos sismos são quantificados em função da zona em que se situa a estrutura – coeficiente 
de sismicidade (∝) – e da natureza dos terrenos a mobilizar. 

Do enquadramento da Região Centro, no contexto nacional verifica-se que o risco sísmico é 
médio, sendo que a zona C é considerada uma área onde o risco sísmico é reduzido a médio, à 
qual se atribui um valor de coeficiente de sismicidade, α, de 0,5 como se pode constatar nas 
figuras seguintes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Fonte: Carta de Intensidades Símicas                                                                                                                         S/Escala 

Figura 4.8 – Zonamento sísmico de Portugal Continental e Carta de Isossístas de  
Intensidade Máxima 

 
Área em estudo 
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Trata-se assim de uma zona de risco sísmico médio, com tendência para subir no decurso de 
sismos de certa intensidade. Na verdade, durante o grande sismo de Novembro de 1755, foram 
observados os seguintes valores: 

• Grau VI em Souto de Carpalhosa, Louriçal, Mata Mourisca, Almagreira, Redinha e Abiúl; 

• Grau VI - VII em Monte Real e Monte Redondo; 

• Grau VII – VIII em Pombal e Vermoíl. 

Igualmente de acordo com o RSAEEP, no que se refere à natureza, a área de implantação do 
Sistema de Abastecimento de água engloba terrenos que podem ser incluídos no tipo I – rochas 
e solos coerentes rijos (maciço jurássico), no tipo II – solos coerentes muito duros, duros, de 
consistência média e solos compactos (solos de alteração e depósitos terciários) e no tipo III – 
solos coerentes moles e incoerentes soltos (aluviões, depósitos de aterro e depósitos plio-
plistocénicos). 

4.3.7 – Balanço de Terras 

Os materiais provenientes das escavações são predominantemente areias. 

No Quadro IV.7 apresentam-se as movimentações de terras previstas na construção do 
loteamento industrial. 
 

Decapagem 

(m3) 

Desmatação 

(m2) 

Aterro (m3) Escavação (m3) Balanço de Terras 

(m3) 

21.613 147.346 7.676 56.623 48.947 

Quadro IV.7 – Balanço da movimentação de terras  

Verifica-se que irá existir um excesso de terras, tendo que recorrer ao transporte de terras 
sobrantes para destino final.  

 

 



 

2021.107.EIA                                                                                                      51                                                                                          EXPANSÃO ZI GUIA 

4.4 – SOLOS E USO ATUAL DO SOLO  

4.4.1 – Metodologia 

A caraterização dos solos consistiu na identificação das unidades pedológicas e das 
caraterísticas físico-químicas e biológicas dos solos ocorrentes na área do projeto, por forma a 
avaliar o seu valor e aptidão agrícola.  

Para a região onde se insere o projeto, não se encontram publicadas as Cartas de Solos e de 
Capacidade de Uso do Solo, pelo que se utilizou a informação disponível no Atlas do Ambiente 
(elaborada com base no SROA), representando Unidades Pedológicas segundo o esquema da 
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), compostas por manchas de 
unidades pedológicas dominantes, à escala 1/1.000.000. 

Foi também consultado o Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho de Pombal, no sentido de 
recolher informação relativa aos solos classificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

A caraterização da componente dos solos teve como objetivos fundamentais: 

- Identificação e caraterização das unidades pedológicas ocorrentes; 

- Identificação da aptidão agrícola dos solos; 

- Ocupação e uso efetivo dos solos; 

- Identificação do grau de vulnerabilidade dos solos. 

4.4.2 – Identificação e Caraterização das Unidades Pedológicas 

A classificação e caraterização morfológica dos solos foi efetuada com base na classificação dos 
solos da FAO/UNESCO tendo sido efetuada sempre que possível a sua correspondência com a 
classificação adaptada pelo SROA (Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário). 

A zona em estudo desenvolve-se integralmente em Podzóis Órticos associados a Cambissolos 
Êutricos segundo a classificação da FAO-UNESCO. Os 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. 
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Os cambissolos êutricos correspondem na classificação pelo SROA a Solos Litólicos Não 
Húmicos Pouco Insaturados. 

Os Podzóis, são solos com um típico horizonte cinza-claro, devido à perda de matéria orgânica e 
óxidos de ferro sobre um horizonte escuro, de acumulação de húmus e compostos de ferro. 
Desenvolvem-se sobre materiais provenientes da alteração de rochas siliciosas (ex. areias). 
(Caraterização de solos entre Coimbra e Montemor-o-Velho, Portugal central. Um estudo de 
magnetismo ambiental, Lourenço Rodrigues, Ana Maria) 

Os Podzois órticos que possuem um horizonte B espódico o qual em todos os seus 
subhorizontes possui uma razão de ferro livre, em relação ao carbono, inferior a 6, mas que 
contém ferro livre em quantidade suficiente para tornar mais vermelho quando submetido ao 
calor de uma chama; possuem um horizonte E álbico contínuo que tem uma espessura inferior 
a 2 cm, ou uma separação distinta dentro do horizonte B espódico, de um subhorizonte que é 
visivelmente mais enriquecido com carbono orgânico, ou ambos; não têm propriedades gleicas 
dentro dos 100 cm superiores; não têm um horizonte permanentemente gelado dentro dos 200 
cm superiores. 

Os Cambissolos combinam solos com pelo menos uma formação de solo incipiente na 
subsuperfície. A transformação de material de origem é evidente pela formação de estruturas e 
principalmente pela descoloração acastanhada, aumentando a percentagem de argila, e/ou 
eliminação de carbonatos. 

Na Figura 4.9 apresenta-se a um extrato da carta de solos do Altas do Ambiente para a área em 
análise e de inserção do projeto. 
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Fonte: Atlas do Ambiente, SNIAmb                                                                                                                                         Área do projeto 

   S/Escala 

Figura 4.9 – Extrato da carta de solos para área em análise  

4.4.3 – Identificação da Aptidão Agrícola dos Solos 

De um modo geral, a área do projeto não apresenta solos com grande interesse agrícola. No 
entanto, existem na região alguns fatores como a topografia, e a presença de linhas de água, 
que induzem à formação de agrupamentos pedológicos com relativa produtividade, 
especialmente junto a rios e ribeiras existentes. 

Tal como já foi referido anteriormente utilizou-se a Carta de Capacidade dos Solos do Atlas do 
Ambiente, para se proceder a esta identificação. 

Os aspetos que englobam esta análise dizem respeito, por um lado aos diferentes usos 
associados a cada tipo de solo (agricultura, pastagem melhorada, ou exploração florestal/ 
pastagem natural) e por outro o grau de aptidão desses mesmos solos (elevada, moderada, 
marginal, condicionada e sem aptidão). 

Analisando o tipo de solos na área em estudo destaca-se o seguinte: 
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• Podzois Órticos não possuem aptidão para a agricultura e possuem aptidão para uso 
florestal; 

• Cambissolos êutricos possuem aptidão para o uso florestal; 

Na Figura 4.10 apresenta-se a um extrato da carta de aptidão da terra para a área em análise e 
onde se insere o projeto. 

 
   Fonte: Atlas do Ambiente, Carta de Capacidade dos solos, SNIAmb                                                                                         Área do projeto 

            S/Escala 

Figura 4.10 – Extrato da carta de aptidão da terra para a área em análise 

Da análise da figura anterior, constata-se que na área de estudo os solos não são de utilização 
agrícola e de utilização florestal (solos pertencentes à Classe F).  

Por forma avaliar a aptidão dos solos afetados de uma forma qualitativa apresentam-se no 
Quadro IV.8, as caraterísticas dos solos incluídos em cada classe. 

A classe F apresenta caraterísticas semelhantes às classes D e E. 
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Aptidão Classes 
de Solos Caraterísticas Gerais Localização 

SEM APTIDÃO F 

• Capacidade de uso baixa; 
• Não suscetível de utilização agrícola. 
• Salinidade e/ou alcalinidade elevada; 
• Riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados; 
• Capacidade de uso moderada a baixa. 
• Em muitos casos não suscetíveis de qualquer utilização 

económica. 

Toda a área de implantação 

Quadro IV.8 – Caraterísticas da classe de capacidade de uso do solo  

De acordo com os estudo de caraterização realizados no âmbito da 1ª Revisão do PDM pelo 
Município de Pombal, verifica-se que no concelho de Pombal os solos dominantes são os solos 
de Classe F numa área de 39079,82 ha que representam 62,4% da área total do concelho. 
Espacialmente este tipo de solos localizam-se por todo o território concelhio, embora 
apresentem áreas de maior extensão quer no setor oeste do concelho, nomeadamente na 
Mata Nacional do Urso e pinhais de produção subjacentes ao pinhal de proteção, ou seja, áreas 
assentes sobre podzóis de ph muito ácido com boas taxas de crescimento florestal, quer no 
sector este do concelho, no maciço calcário da Serra de Sicó, onde os aluviossolos assumem 
maior expressão. Associada aos cursos de água e respetivos vales, nomeadamente ao Rio 
Arunca, Ribeira de Carnide, Rio Anços, Ribeira da Venda Nova e Ribeira de Nasce-água, a classe 
A ocupa 18150,28ha, ou seja, 28,9% da área total do concelho.  
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Fonte: estudo de Careterização da 1ª Revisão do PDM de Pombal 

Quadro IV.9 – Distribuição da capacidade de uso do solo no concelho de Pombal 

Na freguesia da Guia, cerca de 79% da área, são solos que pertencem à classe F e cerca de 20% 
pertencem à classe A. 

4.4.4 – Uso Atual dos Solos 

A área de expansão da zona industrial localiza-se, num local em que toda a área do terreno 
apresenta uma ocupação florestal, onde predomina o pinheiro bravo e o eucalipto.  

O terreno situa-se todo praticamente à mesma cota, sendo que a área a lotear se encontra a 
cotas entre os 80 m e 74 m. 

Não se prevê o abate de elementos arbóreos legalmente protegidos uma vez que os mesmos 
não existem no local. 

Para a descrição do uso atual do solo, foi efetuado a análise da ocupação atual da área em 
estudo, tendo por base informação bibliográfica, cartográfica e visitas ao terreno. 
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Na Desenho ZI.GUIA-EIA-07 apresenta-se o uso atual do solo na envolvente do local de inserção 
da ETAR. 

O loteamento ocupa uma área de aproximadamente 174.292,35 m2. 

A norte da área de implantação localiza-se uma área florestal onde predomina o eucalipto e o 
pinheiro bravo. 

A este da área desenvolve-se também uma área florestal com predominância de pinheiro bravo 
e eucalipto e imediatamente a seguir a linha ferroviária da Linha do oeste e a localidade de 
Guia – Estação onde se destacam as parcelas agrícolas associadas à ocupação humana.  

A limitar a parcela a sul localiza-se a Estrada da Guia, imediatamente a seguir a Zona Industrial 
da Guia seguida de área florestal de pinheiro bravo e eucalipto. 

A poente do terreno localiza-se, também, uma área florestal com predominância de pinheiros e 
eucaliptos e uma área agrícola de pomares. 

No Quadro IV.10, apresentam-se os usos do solo interferidos com a construção da nova zona 
industrial e da sua envolvente. 
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Uso do Solo Descrição Identificação Fotográfica 
Área afetada 

(m2) 

Área de Implantação da Expansão Norte da Zona Industrial 

Área florestal  

Neste tipo de ocupação predomina o 

eucalipto e o pinheiro bravo. Na 

parcela de terreno também se 

identificaram outros usos, em menor 

escala, de matos e zonas sem 

vegetação recente pelo corte de 

árvores.  

 

 

  
    

  
 

174.292,35 
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Uso do Solo Descrição Identificação Fotográfica 
Área afetada 

(m2) 

Envolvente à Área de Implantação da Expansão Norte  da Zona Industrial 

Área Industrial 

Esta área corresponde á zona 

industrial da Guia existente e 

localizada a sul da área do projeto. 

 

 
 

 
 

- 
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Uso do Solo Descrição Identificação Fotográfica 
Área afetada 

(m2) 

Área Florestal 

Área florestal na envolvente da área 

de expansão. Neste tipo de ocupação 

predomina o pinheiro bravo e o 

eucalipto 

 

 
Área florestal a oeste da  área de expansão 

 

 
Área florestal a este da  área de expansão 

- 

 
 



 
 

2021.107.EIA                                                                                                                                                                   61                                                                                                                                           EXPANSÃO ZI GUIA 

Uso do Solo Descrição Identificação Fotográfica 
Área afetada 

(m2) 

Área Agrícola -  

Pomares 

Esta área agrícola localiza-se a Oeste 

da zona de expansão em estudo, a 

cerca de 350 metros. 

 

 
 

 
 

- 
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Uso do Solo Descrição Identificação Fotográfica 
Área afetada 

(m2) 

Infraestruturas de 

Saneamento- ETAR 

da Guia 

Esta infraestrutura localiza-se a oeste 

da zona de expansão em estudo, a 

cerca de 350 metros. 

 

 
 

- 
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Uso do Solo Descrição Identificação Fotográfica 
Área afetada 

(m2) 

Instalações 

Agrícolas – 

Explorações 

Avícolas 

As explorações agrícolas identificadas 

na envolvente são explorações 

avícolas da Luisaves, duas unidades 

de produção de aves a cerca de 350 

metros oeste 

 
 

 
 

- 
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Uso do Solo Descrição Identificação Fotográfica 
Área afetada 

(m2) 

Industria Extrativa 

Identificaram-se duas atividades 

extrativas de extração de caulino 

denominadas de Guia 1 e Nasce 

Água, a cerca de 1500 metros a oeste 

 
 

 
 

- 
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Uso do Solo Descrição Identificação Fotográfica 
Área afetada 

(m2) 

Infraestruturas 

Ferroviárias 

Esta infraestrutura localiza-se a Este 

do loteamento e corresponde à Linha 

do Oeste 

 

 
 

- 

Infraestruturas 

Rodoviárias 

Esta infraestrutura limita a sul, a zona 

industrial e corresponde à Estrada da 

Guia 

 

- 

Quadro IV.10 – Tipos de usos do solo identificados na área de implantação do loteamento industrial 
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O uso do solo que predomina a área prevista para expansão da zona industrial é uma ocupação 
florestal onde se destaca o pinheiro bravo. 

4.4.5 – Áreas com Perigosidade de Incêndio, Áreas Ardidas e Regimes Florestais 

De acordo com a informação obtida, no Sistema de Informação Geográfica do ICNF, a área do 
projeto, de acordo com a cartografia de perigosidade estrutural, insere-se numa área de 
perigosidade baixa. 

 
       Fonte: Carta de Perigosidade Estrutural, 2020-2030, ICNF                                                                                S/Escala 

Figura 4.11 – Extrato da carta de perigosidade estrutural de incêndio 

A envolvente ao projeto é caraterizada pela envolvente apresentar igualmente uma 
perigosidade baixa. 

A União das Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca não integrou a lista das freguesias 
prioritárias de defesa da floresta contra incêndios, de acordo com a informação disponível na 
base de dados do ICNF, para os anos de 2019 a 2021. 
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A área de implantação do projeto não se insere em nenhuma área ardida. Também não se 
identificaram Zonas de Intervenção Florestal (ZIF). 

Na área de implantação projeto identificou-se, uma zona de caça: ZCA da Guia. 

 
               Fonte: ICNF,2021                                                                                                                                                            S/Escala 

 Figura 4.12 – Zonas de caça existentes na envolvente ao projeto 

O enquadramento legal, nomeadamente no que concerne à legislação base da caça é a 
seguinte: 

• Lei n.º 173/99, de 21 de setembro. 

• Lei de Bases Gerais da Caça.  

• Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.º 201/2005, de 
24 de novembro, Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de novembro, Decreto-Lei n.º 9/2009, 
de 9 de fevereiro, Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro, Decreto-Lei n.º 167/2015, de 
21 de agosto e Decreto-Lei n.º 24/2018, de 11 de abril.   

A Zona de Caça da Guia encontra-se legislada pela Portaria n.º1037/98, de 16 de dezembro que 
renova, a concessão da zona de caça associativa das freguesias de Monte Redondo e Guia 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34536275/view?q=173%2F99
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34510375/view?q=202%2F2004
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/481498/details/normal?q=201%2F2005
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/439393/details/normal?q=+214%2F2008
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/396926/details/maximized?fqs=9%2F2009&perPage=25&q=9%2F2009&filterAction=TRUE
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/485605/details/normal?q=2%2F2011
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70064733/details/normal?q=167%2F2015
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115012859/details/normal?q=24%2F2018
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(processo n.º 880-DGF), abrangendo vários prédios rústicos sitos na freguesia de Guia, 
município de Pombal, com uma área de 1103,8 ha. Esta área desenvolve-se parcialmente na 
área de implantação do projeto. 

4.5 – RECURSOS HÍDRICOS 

4.5.1 – Informação de Base 

O presente capítulo pretende caraterizar os recursos hídricos superficiais e subterrâneos na 
zona de implantação de expansão da zona industrial da Guia, tendo em conta a sua quantidade 
e qualidade, bem como os seus usos. 

Para a caraterização do regime hidrológico, a informação de base foi obtida por consulta:  

− APA (ex ARH Norte); 

− Site do SNIRH; 

− Plano de Gestão da Região Hidrográfica nº 4;  

− Cartas Militares n.º 261 e 273, à escala 1/25 000; 

− Informação recolhida durante as visitas de campo. 

A caraterização da qualidade da água da zona em estudo foi baseada nos dados 
disponibilizados nas estações de amostragem integradas no SNIRH. 

4.5.2 – Enquadramento nos Instrumentos de Gestão do Território (IGT) 

O enquadramento dos recursos hídricos superficiais no âmbito dos IGT e ao território em 
apreço é o seguinte: 

Plano Nacional da Água (PNA) – define a estratégia nacional para a gestão integrada da água. 
Estabelece as grandes opções da política nacional da água e os princípios e as regras de 
orientação dessa política, a aplicar pelos planos de gestão de bacias hidrográficas e por outros 
instrumentos de planeamento das águas. 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) – É enquadrado pela Lei 
da Água. A região hidrográfica é a unidade territorial de gestão da água.  
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4.5.3 – Hidrologia 

4.5.3.1 – Enquadramento na Região Hidrográfica 

Em termos latos, a área em análise localiza-se na Região Hidrográfica 4 – Vouga, Mondego e Lis, 
tal como se apresenta na figura que se segue. 

  
       Sem escala                                                                                                 Fonte: Plano de Gestão da RH4 

Figura 4.13 – Região Hidrográfica RH4 

A Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis – RH 4, com uma área total de 12 144 km2, 
integra as bacias hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis e as bacias hidrográficas das 
ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes.  

Do ponto de vista hidrológico, todo o território do concelho de Pombal está integrado na 
subbacia hidrográfica do rio Lis. 

O rio Vouga nasce na serra da Lapa, a cerca de 930 m de altitude e percorre 148 km até 
desaguar na Barra de Aveiro. A sua bacia hidrográfica, situa-se na zona de transição entre o 

Expansão da ZI da Guia 
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Norte e o Sul de Portugal. É confinada a sul pela Serra do Buçaco, que a separa da bacia do rio 
Mondego, e a norte pelas serras de Leomil, Montemuro, Lapa e Serra de Freita, que a separa da 
bacia do rio Douro. Esta bacia não constitui, no seu conjunto, uma bacia “normal”, com um rio 
principal bem diferenciado e respetivos afluentes. Os rios principais deste conjunto são o 
próprio Vouga (e seus afluentes até à confluência com o rio Águeda), o Águeda e o seu 
afluente, Cértima. 

O rio Mondego é o maior rio português com a sua bacia hidrográfica integralmente em 
território nacional. Nasce na Serra da Estrela, a 1 525 m de altitude, numa pequena fonte 
designada por “O Mondeguinho”, percorrendo 258 km até desaguar no Oceano Atlântico junto 
à Figueira da Foz. A área da bacia hidrográfica do Rio Mondego é de 6 645 km². As bacias das 
ribeiras da costa atlântica dos concelhos de Figueira da Foz e de Pombal têm respetivamente 25 
km² e 32 km² de área. Os seus principais afluentes são os rios Dão, Alva, Ceira e Arunca. A bacia 
hidrográfica do rio Mondego, a segunda maior bacia integralmente nacional, situa-se na região 
centro de Portugal. Está inserida entre as bacias dos rios Vouga e Douro a Este e a Norte, e 
entre as bacias dos rios Tejo e Lis a Sul. A sua forma é retangular, com eixo principal na direção 
Nordeste – Sudoeste e a altitude média é da ordem de 375m.  

O rio Lis nasce na povoação de Fontes, no concelho de Leiria e desagua no Oceano Atlântico, a 
norte de Praia da Vieira. A bacia hidrográfica do rio Lis é uma bacia costeira com uma área de 
945 km2 e está confinada a este pela bacia do rio Tejo e a sul pela bacia do Alcoa. O rio Lis tem 
cerca de 40 km e os seus principais afluentes são o rio de Fora e a ribeira da Caranguejeira, na 
margem direita, e o rio Lena e a ribeira do Rio Seco, na margem esquerda. 

4.5.3.2 – Hidrografia Local 

O concelho de Pombal apresenta elevada densidade da sua rede hidrográfica. 

A Bacia Hidrográfica do rio Lis, drena 47 km2 , no concelho de Pombal, o que representa um 
total de 8% da área territorial do concelho. Esta bacia tem um comprimento de 9,44 km e 
possui um perímetro de 45,7 km. A forma da bacia é intermédia (0,52), tendo um índice de 
compacidade de 1,86. Apresenta uma fraca drenagem devido ao declive reduzido dos cursos de 
água. 
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A bacia hidrográfica do rio Lis apresenta uma taxa de impermeabilização de cerca de 13%, em 
que contribuem para este valor a elevada ocupação/impermeabilização afeta aos aglomerados 
urbanos da Guia, Ilha e Carriço. 

Na área de implantação da nova zona industrial apresentam algumas linhas de água, de 
pequena dimensão e de carater não permanente. Com classificação decimal as linhas de água 
que se identificaram são as apresentadas em seguida. 
 

Nome Bacia Classificação Decimal Comprimento (km) 

Ribeira de Nasce Água Lis 332 02 9,6 

Ribeiro de Santo Aleixo Lis 332.02.03 1,1 

Ribeira dos Amieiros Lis 332.02.05 5,1 

Ribeira da Guia Lis 332.02.07 5,7 

Quadro IV.11 – Linhas de água presentes na área do projeto e sua classificação decimal 

A ribeira Nasce Água, é um afluente da margem direita do rio Lis, de 2ª ordem na Bacia 
Hidrográfica do Lis. 

A Ribeira de Nasce Água tem uma extensão de 9,6 km, seguindo a direção N-S. Nasce na 
freguesia do Carriço e é marcada por um fraco declive onde o escoamento é feito com alguma 
dificuldade, sendo a área de drenagem incompleta. 

Relativamente às linhas de água secundárias pertencentes à bacia hidrográfica do Ribeira de 
Nasce Água, importa saber:  

- Ribeiro de Santo Aleixo, com uma extensão de apenas 1,1 km no concelho de Pombal, a 
área drenada pela respetiva bacia hidrográfica corresponde ao setor montante do curso 
de água que se desenvolve junto à localidade do Sobral. Esta massa de água desagua na 
Ribeira de Nasce Água (com a designação de Ribeiro de Porto Longo no concelho de 
Leiria), junto à localidade de Porto Longo;  

- Ribeira dos Amieiros, com uma extensão de 5,1 km no concelho de Pombal, nasce junto 
à localidade dos Amieiros na Freguesia da Guia, desaguando a uma altitude de 
20metros, no Ribeiro de Porto Longo, junto à localidade de Fonte Cova;  
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- Ribeira da Guia, com uma extensão de 5,7 km, nasce junto à localidade da Guia e 
desenvolve-se ao longo de um vale com fraco declive; 

- Ribeira do Lamarão, com uma extensão de 2 km, no concelho de Pombal, nasce junto à 
localidade de Helenos, freguesia da Ilha, desaguando, já no concelho de Leiria no Ribeiro 
de Santo Aleixo. 

Na envolvente ao local de implantação do projeto identificou-se uma linha de água, a Ribeira da 
Guia. 

 
          Escala 1/25000 

Figura 4.14 – Linha de água presente na envolvente ao projeto 

Ribeira da Guia 

Ribeira da Guia 
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Figura 4.15 – Ribeira da Guia a jusante da Estrada da Guia 
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Figura 4.16 – Ribeira da Guia a montante da Estrada da Guia (CM1032) 

4.5.3.3 – Disponibilidades e Necessidades de Água 

A precipitação média mensal na região hidrográfica 4, é de cerca de 95 mm, sendo máxima em 
janeiro, com 164 mm, e mínima em julho e agosto, com 14 mm. Como seria expectável a 
precipitação média mensal no semestre seco é bastante reduzida. Anualmente, a precipitação 
média ponderada é de 958 mm, variando entre 397 mm e 1 488 mm.  

A distribuição anual média do escoamento, que decorre essencialmente da distribuição da 
precipitação anual média, é caraterizada por uma grande variabilidade do escoamento mensal, 
a qual está presente também nas diferentes bacias hidrográficas. O Quadro IV.12 apresentam-
se os valores anuais de escoamento em regime natural. 

 

Quadro IV.12 – Escoamento médio anual em regime natural na RH4 (Fonte: PGRH4 2016/2021) 

Verifica-se que as maiores disponibilidades hídricas se encontram na sub-bacia do Mondego e 
na bacia do Vouga, seguindo-se as sub-bacias do Dão, Alva e a bacia do Lis.  
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A disponibilidade hídrica subterrânea é o volume de água que uma massa de água subterrânea 
pode fornecer anualmente em condições naturais. Este volume está intrinsecamente associado 
à recarga direta por precipitação. No entanto, ao nível da massa de água subterrânea poderão 
ocorrer outras origens de recarga, nomeadamente as trocas de água com outras massas de 
água e processos de drenagem.  

A disponibilidade hídrica subterrânea aproxima-se da recarga em regime natural, uma vez que 
se desconhece a influência da recarga induzida nas massas de água subterrâneas, 
apresentando-se na Figura 4.17, a disponibilidade hídrica subterrânea por unidade de área. 

 
Fonte: PGRH4 2016/2021 

Figura 4.17 – Disponibilidade hídrica subterrânea por unidade de área na RH4 

Em Portugal, as disponibilidades mais importantes estão associadas às Orlas Ocidental e 
Meridional, resultantes das importantes formações porosas e cársicas aí presentes.  
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Uma vez que se considerou a mesma taxa de recarga para as massas de água subterrânea 
indiferenciadas, a dispersão espacial da disponibilidade hídrica relaciona-se essencialmente 
com a dispersão da precipitação, de onde resulta um aumento da disponibilidade por unidade 
de área nestas massas de água para Norte. No Quadro IV.13 apresenta-se a disponibilidade 
hídrica subterrânea total, por unidade de área, associada ao grau de variabilidade. 

 

Quadro IV.13 – Disponibilidade hídrica subterrânea na RH4 (Fonte: PGRH4 2016/2021) 

Como se pode verificar, a disponibilidade hídrica total não significa maior aptidão 
hidrogeológica da massa de água, ou seja, poderá não espelhar na realidade o volume de água 
disponível, resultado da ocorrência de meios bastante heterogéneos associados a elevada 
variabilidade e incerteza local e regional.  

Na RH4 verificam-se elevados volumes disponíveis. Uma importante fração destes volumes tem 
origem em massas de água com baixo grau de variabilidade, garantindo uma distribuição das 
disponibilidades relativamente homogénea nas respetivas áreas. 

O Quadro IV.14 apresenta a disponibilidade hídrica subterrânea por massa de água na região 
hidrográfica. 
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Quadro IV.14 – Disponibilidade hídrica das massas de água subterrânea na RH4  

(Fonte: PGRH4 2016/2021) 

A disponibilidade hídrica natural constitui o volume disponível para escoamento superficial 
imediato à precipitação e para recarga de aquíferos, podendo ser definida como a diferença 
entre a precipitação e a evapotranspiração real. À escala anual pode considerar-se que a 
disponibilidade hídrica natural é sensivelmente igual ao escoamento uma vez que, de modo 
geral, os aquíferos, não têm capacidade de regularização inter-anual de escoamento. A 
transferência de volume de água entre períodos de tempo, ou regularização de afluências, 
permite uniformizar as disponibilidades, considerando-se neste caso as disponibilidades em 
regime modificado. Estas últimas são, por isso, indissociáveis da distribuição dos consumos e do 
esquema de operação dos reservatórios.  
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De acordo com o PGRH4, considerando o escoamento em regime natural associado ao percentil 
50%, foi estimada uma escassez reduzida na bacia do Mondego e nas bacias do Vouga. Na bacia 
do rio Lis não se verifica escassez. 

No Quadro IV.15 apresenta-se o balanço entre disponibilidades e necessidades de água, na 
massa de água existente na envolvente ao projeto, para um ano médio. 

 

Quadro IV.15 – Balanço entre disponibilidades e necessidades de água, por sub-bacia na RH4, 
em ano médio (Fonte: PGRH4 – 1º Ciclo) 

Verifica-se que, na área abrangida pelo PGBH do Vouga, Mondego e Lis, em ano médio, as 
disponibilidades hídricas de cada bacia são muito superiores às necessidades hídricas exigidas 
por todos os setores de atividade. Ou seja, em cada bacia, os volumes das necessidades hídricas 
estão muito aquém das disponibilidades existentes. Como resultado, obtém-se assim, no total 
da área abrangida pelo PGBH do Vouga, Mondego, Lis um rácio de 7,5% de todos os recursos 
hídricos existentes. 

4.5.4 – Qualidade das Águas Superficiais 

Com base na recolha de informação efetuada no SNIRH, através do seu site verifica-se que não 
existem estações da qualidade das águas superficiais na envolvente próxima à área proposta 
para expansão da zona industrial da Guia. Na envolvente, a estação da qualidade mais próxima 
e com dados disponíveis localiza-se a cerca de 4,9 km Sudoeste, na localidade de 
Cavadas/Monte Redondo, conforme se ilustra na figura que se segue. 
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Figura 4.18 – Localização da estação da qualidade das águas superficiais (Fonte: SNIRH) 

Nome: Cavadas/Monte Redondo 

Bacia Hidrográfica: rio Lis 

Linha de Água: Ribeiro de Fonte Cova 

Coordenadas:  X -61425.1 

                           Y  27506.03 

Estado: Ativa 

No quadro seguinte, sintetizam-se os valores médios de cada um dos parâmetros (pH, 
condutividade, azoto total, CBO5, CQO, nitratos, fosfatos e SST) para a estação de amostragem 
Cavadas/Monte Redondo e utilizada na caraterização da qualidade das águas superficiais. 
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Estação de Amostragem – 06I/06 – Cabeceira Ovelha  

Parâmetros N.º registos Data de início Data de fim Valor médio 

pH 9 Fev. 2013 Fev. 2018 6,58 

Temperatura 4 Fev. 2013 Fev. 2018 14,6 

Oxigénio Dissolvido (mg/l) 9 Fev. 2013 Fev. 2018 8,233 

Condutividade (μS/cm, 20ºC) 9 Fev. 2013 Fev. 2018 136,000 

Dureza Total (mg/l) 9 Fev. 2013 Fev. 2018 31,111 

Azoto Amoniacal (mg/l) 1 Jul. 2013 Fev. 2018 0,100 

CBO5 13 Fev. 2013 Fev. 2018 < 3 

CQO (mg/l O2) 5 Fev. 2013 Fev. 2018 13,600 

Nitratos (mg/l) 28 Fev. 2013 Fev. 2018 5,600 

Fosfatos Total (mg/l) 2 Fev. 2013 Fev. 2018 0,053 

SST (mg/l) 10 Fev. 2013 Fev. 2018 5,480 

Quadro IV.16 – Valores médios dos parâmetros avaliados na 14D/53 – Cavadas/Monte Redondo 

Não foi possível determinar a utilização da água analisada nesta estação. Assim sendo, a 
apreciação dos valores será efetuada com as normas constantes nos Objetivos Ambientais de 
Qualidade Mínima para as águas superficiais e águas destinadas para rega. No quadro seguinte, 
apresenta-se a apreciação dos valores médios obtidos face ao enquadramento legal. 
 

Valor > ao legislado  
                    *Valor limite legal para o VMR 

Quadro IV.17 – Enquadramento legal dos valores médios para 14D/53 – Cavadas/Monte 
Redondo 

Parâmetros 

Anexo I Anexo XVI Anexo XXI 

A3 Valor médio 

registado 
VMA 

Valor médio 

registado 
VMA 

Valor médio 

registado VMR VMA 

pH 4,5 – 9,0 - 6,58 4,5 – 9,0 6,58 5,0 – 9,0 6,58 

Temperatura 22 25 14,6 - 14,6 30 14,6 

Condutividade (μS/cm, 20ºC) 1000 - 136 - 136 - 136 

Dureza Total (mg/l) - - 31,111 - 31,111 - 31,111 

Azoto Amoniacal (mg/l) 2,00 4,00 0,100 - 0,100 1 0,100 

CBO5 7 - <3 - <3 5 <3 

CQO (mg/l O2) 30 - 13,6 - 13,6 - 13,6 

Nitratos (mg/l) - 50 5,6 50* 5,6 - 5,6 

Fosfatos (mg/l) 0,7 - 0,053 - 0,053 - 0,053 

SST (mg/l) - - 5,480 - 5,480 - 5,480 
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Tomando como referência os resultados da qualidade obtidos na estação 14D/53, verifica-se 
que os mesmos, para os parâmetros monitorizados cumprem os limites legais estabelecidos 
para o Anexo XVI para os parâmetros legislados e cumprem os limites legais estabelecidos para 
o Anexo XXI (objetivos ambientais de qualidade mínima para águas superficiais) do Decreto-Lei 
nº 236/98, de 1 de agosto. 

4.5.5 – Captações de Água Superficiais 

Para a inventariação dos pontos de água existentes na área em estudo (captações para 
abastecimento público, privado, comercial e outros) foram consultadas as seguintes fontes: 

• SNIAmb; 

• SNIRH; 

• ARH Centro; 

• PDM de Pombal. 

No que diz respeito as captações de águas superficiais, na área do projeto não se identificaram 
captações de águas superficiais. 

4.5.6 – Hidrogeologia 

4.5.6.1 – Enquadramento Hidrogeológico 

O comportamento hidrogeológico depende do tipo de solo, da morfologia da superfície e da 
natureza litológica e estrutura das formações geológicas. 

No concelho de Pombal, existem aquíferos livres, confinados e semi-confinados, em formações 
geológicas do tipo poroso e cársico. 

O projeto do loteamento em estudo desenvolve-se na unidade hidrogeológica Orla Ocidental, 
como se pode observar na Figura 4.19. 
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Área de implantação do projeto                                       Fonte: SNIRH, INAG 

Figura 4.19 – Unidades hidrogeológicas intercetadas pelo projeto em análise 
 

• Orla Ocidental  

O projeto desenvolve-se na totalidade nesta unidade hidrogeológica onde existem 27 sistemas 
aquíferos individualizados, em que as principais formações aquíferas são constituídas por: 

• rochas detríticas terciárias e quaternárias (areias, areias de duna, terraços, aluviões, 
etc.) 

• arenitos e calcários cretácicos 

• calcários do Jurássico 

A unidade hidrogeológica denominada por Orla Mesocenozóica Ocidental, à qual pertencem os 
quatro sistemas aquíferos definidos no concelho de Pombal é constituída por terrenos que se 
depositaram numa bacia sedimentar, cuja abertura coincide com os primeiros estádios de 
abertura do Atlântico, a Bacia Lusitaniana. A Bacia Lusitaniana forma uma depressão alongada, 
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com orientação NNE-SSW, onde os sedimentos acumulados na zona axial atingem cerca de 5 
km de espessura. O estilo tectónico na Bacia Lusitaniana é caraterizado pela presença de 
famílias de acidentes de direções variadas que correspondem, em parte, ao rejogo de fraturas 
tardi-hercínicas. 

A distribuição dos sistemas aquíferos desta unidade hidrogeológica é apresentada na figura 
seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

  Área de implantação do projeto                                       Fonte: SNIRH, INAG 

Figura 4.20 – Sistemas aquíferos da Orla Ocidental  
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É identificado na área de estudo e sua envolvente, o sistema aquífero individualizado 
denominado O10 – Leirosa-Monte Real (O10). 

No Quadro IV.18 apresentam-se as caraterísticas gerais do sistema aquífero Leirosa-Monte 
Real. 

Bacias Hidrográficas Mondego, Lis 

Concelhos Figueira da Foz, Leiria, Pombal 

Área 218 km² 

Hidrogeologia 

Formações 
Aquíferas 
Dominantes 

Complexo arenoso (Plio-Plistocénico), dunas e areias de duna (Recente) 

Litologias 
Dominantes 

Plio-Plistocénico: areias finas, por vezes argilosas, areias finas a grosseiras com seixos e 
calhaus e algumas argilas, a espessura é muito variável, desde 50 m a 245 m; Dunas e areias 
de duna: areias de granulometria fina e bem calibrada, com espessuras da ordem dos 25 
metros 

Caraterísticas Gerais Sistema aquífero poroso, multicamada, de produtividade elevada 

Produtividade (l/s) 
Mediana=10 (em toda a extensão do sistema); mediana=8 (orla costeira); mediana=15 
(diapiro de Monte Real) 

Parâmetros 
Hidráulicos 

Mediana da transmissividade (m²/dia)=371 (orla costeira), 741 (diapiro de Monte Real) 

Funcionamento 
Hidráulico 

O sistema pode dividir-se em quatro domínios estruturais: orla costeira, diapiro de Monte 
Real, sinclinal da Crasta Alta e diapiro de Ervedeira, cada um com caraterísticas diferentes 

Piezometria / 
Direções de Fluxo 

Em regime natural, o escoamento subterrâneo faz-se em direção ao oceano Atlântico: Na 
zona das captações da Celbi, existe uma depressão piezométrica 

Balanço Hídrico 
Recarga direta=76,7 hm³/ano; em termos médios, o caudal das saídas iguala o caudal de 
recarga por infiltração direta 

Fácies Química Bicarbonatadas (orla costeira); cloretadas sódicas (diapiro de Monte Real) 
(Fonte: SNIRH) 

Quadro IV.18 – Caraterísticas gerais do sistema aquífero Leirosa-Monte Real  
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                        Fonte: Ficha dos Sistemas Aquíferos de Portugal Continental – Sistema Aquífero Leirosa-Monte Real (O10) 

Figura 4.21 – Estrutura litosestratigráfica do aquífero O10 

De acordo com a Ficha dos Sistemas Aquíferos de Portugal Continental – Sistema Aquífero 
Leirosa-Monte Real (O10), este situa-se ao longo do litoral, entre Figueira da Foz, a norte, e o 
rio Lis, a sul, ocupa uma faixa aplanada, inclinando ligeiramente para o mar, com cerca de 35 
km de comprimento e largura máxima da ordem de 8 km. 

O sistema aquífero é constituído, essencialmente, por sedimentos sub-horizontais, do Plio-
Plistocénico indiferenciado, recobertos junto ao litoral por dunas e areias de duna. 

Área de estudo 
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O sistema aquífero é constituído por areias que preenchem depressões associadas às 
estruturas: diapiro de Monte Real, diapiro de Ervideira e, entre os dois diapiros, o sinclinal de 
Crasta Alta. 

O sistema aquífero é de produtividade elevada, poroso, constituído por materiais detríticos, em 
regra de condutividade hidráulica elevada. Camadas lenticulares de natureza argilosa separam 
as várias camadas e dão um certo caráter multicamada ao sistema aquífero. Em regime natural, 
o escoamento subterrâneo faz-se em direção ao oceano Atlântico. 

Em muitas áreas, o sistema aquífero é limitado superiormente por uma superfície freática com 
oscilações sazonais da ordem de 1,5 metros. O substrato é natureza variável: na orla costeira, 
argilo-arenoso, antemiocénico ou calco-margoso, mesozóico; Margas de Degorda nas áreas 
diapíricas e argilo-arenoso no sinclinal de Crasta Alta. 

A espessura do sistema aquífero é muito variável. A espessura de areias atravessada foi de 245 
m, em Matos Velhos. 

A parte superficial do sistema aquífero é constituído por areias de natureza eólica de 
granulometria fina, regra geral limpas, numa morfologia do tipo dunar. A recarga do sistema 
aquífero faz-se através das precipitações caídas diretamente sobre este horizonte arenoso 
superficial. Tanto a textura das areias como a morfologia superficial facilitam a infiltração em 
detrimento do escoamento superficial. 

As saídas naturais do sistema são a rede hidrográfica que atravessa o sistema aquífero e, a 
Ocidente, o oceano Atlântico.  

O escoamento subterrâneo em regime natural, salvo variações locais provocadas pelas 
estruturas drenantes, faz-se em direção ao Oceano Atlântico (Ribeiro, 1991 e Serrano e Garcia, 
1997). Ribeiro (1991) define por interpolação piezométrica por krigagem, um sector SE onde o 
escoamento se faz para NW (com gradiente hidráulico de 4/1000), para depois infletir para W 
(com gradiente hidráulico da ordem de 7/1000) em direção ao mar.  

Serrano e Garcia (1997) no estudo que realizam sobre a piezometria em dois sectores do 
sistema aquífero, além da “descarga dos níveis mais superficiais para o mar”, identificam uma 
depressão piezométrica resultante da exploração das captações da Celbi. Em muitas áreas, o 
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Sistema Aquífero Leirosa – Monte Real é limitado superiormente por uma superfície freática 
com oscilações sazonais que podem ter alguns metros de amplitude. 

A qualidade da água do aquífero varia entre três tipos extremos: as águas cloretadas sódicas, 
bicarbonatadas cálcicas e as sulfatadas cálcicas.  

Como regra geral, em todos os piezómetros, o padrão de evolução do nível da água evidencia 
flutuações sazonais conformes com a recarga pelas precipitações: subida rápida na recarga e 
descida mais lenta ao longo dos meses sem recarga. 

De acordo com a informação disponível, no site do Serviço Nacional de Informação de Recursos 
Hídricos – SNIRH, a profundidade média do nível da água no aquífero é a apresentada na Figura 
4.22. 

 
                                Fonte: SNIRH, 2021 

Figura 4.22 – Profundidade média do nível da água no Sistema aquífero O10 

Área do projeto 
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A profundidade média do nível da água, nas estações mais próximas do projeto, varia entre 
18,5 m e 33,2 m de profundidade.  

Qualidade da água  

Para o sistema aquífero onde se insere o projeto, e de acordo com a informação disponível no 
site do Serviço Nacional de Informação de Recursos Hídricos - SNIRH, para a estações existentes 
mais próximas da área do projeto, não apresentam valores disponíveis para a classificação da 
qualidade da água. 

4.5.7 – Hidrogeologia Local 

As caraterísticas hidrológicas e hidrogeológicas estão intimamente associadas ao tipo de 
formações geológicas presentes, bem como aos aspetos geomorfológicos e estruturais. 

Assim, estas caraterísticas variam tratando-se de maciço calcário jurássico (Maciço Jurássico) 
que ocorre na zona oriental do concelho, da Bacia Terciária da zona central, da zona diapírica 
(Diapiro de Monte Real) ou ainda da cobertura arenosa plio-plistocénica (Orla Litoral). 

Nas zonas de maciço jurássico e cretácico calcário, tratando-se de formações 
predominantemente rochosas, a percolação de água faz-se por fissuração (permeabilidade em 
grande), sendo frequentes as ressurgências nos contactos geológicos e tectónicos. Duma forma 
geral, e salvo duas ou três importantes exceções, as captações nestes maciços são menos 
produtivas, baixos caudais, e mais profundas, à custa de furos com exploração a atingir várias 
dezenas de metros.  

Os terrenos da Bacia Terciária, Orla Litoral e depósitos aluvionares, dão origem a aquíferos por 
porosidade (permeabilidade em pequeno), sendo estes últimos os locais preferenciais para as 
principais captações de água. Nestas formações, os níveis freáticos encontram-se normalmente 
próximo da superfície, sendo por isso frequente o recurso a captações por poços de pequena 
profundidade. 

4.5.8 – Captações de Água Subterrâneas 

De acordo com informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Pombal e 
pela Agência Portuguesa do Ambiente- ARH Cento, na área de estudo identificaram-se 
captações de água de origem subterrânea para abastecimento público e particulares.  
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Com base na informação disponibilizada, na área de estudo existe um elevado número de 
captações de água (Furos/Poços) licenciadas. Estas captações são caraterizadas no quadro 
seguinte e apresentadas em peça desenhada (Desenho ZI.GUIA-EIA-08). A numeração 
apresentada no Quadro IV.19 corresponde à numeração apresentada na peça desenhada.  

 

Nº 
Captação de Água 

(Nº Processo/ 
Objeto ID) 

Localização e 
distância 

relativamente 
projeto (m) 

Profundidade 
(m) 

Volume 
Anual (m3) 

Uso/ 
Finalidade 

Observações 

1 
Furo 

182984 
47 m sul 150 29760 Particular/* Ano Execução: 2018 

2 
Furo 

117496 
31 m sul 140 29760 Particular/* Ano Execução: 2016 

3 Furo 188 m sul 150 620 
Particular/Uso 

Industrial  
- 

4 
Furo 

197087 
198 m sul 150 2000 Particular/* Ano Execução: 2018 

5 
Furo 

218488 
110 m sudeste 150 300 

Particular/Uso 
Industrial 

Ano Execução: 2019 

6 
Furo 
9467 

642 m sul 60 300 Particular/Rega 
Com bomba submerssível 

Área de rega: 0,1 m2 

7 
Furo 

43032 
1129 m sul 120 35 Particular /Rega 

Ano Execução: 2016 
Área de rega: 0,13 m2 

8 
Furo 

229721 
1275 m sul 165 250 Particular/Rega 

Ano Execução: 2020 
Área de rega: 1 m2 

9 
Furo 
8620 

1047 m sudeste 150 450 Particular/Rega Área de rega: 0,14 m2 

10 
Furo 

109942 
1104 m sudeste 120 * Particular/Rega - 

11 
Furo 
9941 

975 m sudeste 70 * Particular/Rega - 

12 
Furo 

50437 
878 m   este 120 300 Particular/Rega 

Ano Execução: 2013 
Área de Rega:0,3 m2 

13 IAS-2010-1604 977 m este * * * * 

14 
Furo 

10512 
1019 m este 120 190 Particular/Rega 

Com bomba submerssível 
Área de rega: 0,17 m2 

15 
Furo 

162525 
1171 m este 150 * Particular/Rega 

Ano Execução: 2017 
Área de rega: 0,14 m2 

16 
Furo 
916 

1090 m este 70 * Particular/Rega - 

17 LIC-2008-1313 992 m este 150 140 Particular/Rega Ano Execução: 2008 
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Nº 
Captação de Água 

(Nº Processo/ 
Objeto ID) 

Localização e 
distância 

relativamente 
projeto (m) 

Profundidade 
(m) 

Volume 
Anual (m3) 

Uso/ 
Finalidade 

Observações 

18 
Furo 

10977 
900 m este 120 150 Particular/Rega 

Com bomba submerssível 
Área de rega: 0,268 m2 

19 
Furo 
3560 

830 m este 80 - Particular/Rega - 

20 
Furo 

244186 
696 m este 130 200 Particular/Rega 

Ano Execução: 2020 
Área de rega: 0,2 m2 

21 
Poço 

50439 
355 m este 8 100 Particular/Rega 

Ano Execução: 2020 
Área de rega: 0,13 m2 

22 
Furo 

123855 
317 m noroeste 144 3000 Particular/Rega 

Ano Execução: 2016 
Área de rega: 17 m2 

23 IAS-2008-0128 805 m noroeste * * * - 

24 
Furo  

232266 
1145 m oeste 100 1000 Particular/Rega 

Ano Execução: 2016 
Área de rega: 20,24 m2 

25 
Furo  

173357 
1160 m oeste 170 3000 Particular/Rega 

Ano Execução: 2018 
Área de rega: 6 m2 

26 
Furo  

146432 
1095 m oeste 269 7500 Particular/Rega 

Ano Execução: 2017 
Área de rega: 6 m2 

27 
Furo  

142623 
851 m oeste 140 * Particular/Rega 

Ano Execução: 2017 
Área de rega: 10 m2 

28 
Furo  

139487 
780 m oeste 130 4000 Particular/Rega 

Ano Execução: 2017 
Área de rega: 10 m2 

29 
Furo  

12672 
726 m oeste 250 750 

Particular/Uso 
Industrial 

Com bomba submerssível 

30 
Furo  

169637 
585 m sudoeste 162 3000 Consumo Humano 

Ano Execução: 2017 
Furo associado à Lusiaves 

31 
Furo  

59680 
390 m sudoeste 150 2500 Consumo Humano 

Ano Execução: 2014 
Furo associado à Lusiaves 

A 
Furo 

P2 – 200 (L6) 
1152 m noroeste * * 

Abastecimento 
Público 

Captação de água  com 
perímetros de proteção 

definido de acordo com a 
Portaria 61/2014, de 10 

março que revoga a Portaria 
34/2013, de 29 janeiro 
Perímetro de Proteção 

Alargado – 543 m ao limite da 
expansão; 

Perímetro de Proteção 
Intermédio – 1094 m ao 

limite da expansão; 
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Nº 
Captação de Água 

(Nº Processo/ 
Objeto ID) 

Localização e 
distância 

relativamente 
projeto (m) 

Profundidade 
(m) 

Volume 
Anual (m3) 

Uso/ 
Finalidade 

Observações 

Perímetro de Proteção 
Imediato – 1143 m ao limite 

da expansão 

B 
Furo 

P1 – 200 (L7) 
2002 m noroeste * * 

Abastecimento 
Público 

Captação de água  com 
perímetros de proteção 

definido de acordo com a 
Portaria 61/2014, de 10 

março que revoga a Portaria 
34/2013, de 29 janeiro 
Perímetro de Proteção 

Alargado – 1551 m ao limite 
da expansão; 

Perímetro de Proteção 
Intermédio – 1948 m ao 

limite da expansão; 
Perímetro de Proteção 

Imediato – 1992 m ao limite 
da expansão 

C 
Furo 

P2 – 100 (L10) 
2340 m sudoeste * * 

Abastecimento 
Público 

Captação de água  com 
perímetros de proteção 

definido de acordo com a 
Portaria 61/2014, de 10 

março que revoga a Portaria 
34/2013, de 29 janeiro 
Perímetro de Proteção 

Alargado – 2012 m ao limite 
da expansão; 

Perímetro de Proteção 
Intermédio – 2282 m ao 

limite da expansão; 
Perímetro de Proteção 

Imediato – 2231 m ao limite 
da expansão 

* Informação não disponível 

Quadro IV.19 – Captações de água licenciadas localizadas na área em análise 
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Para além das captações de água identificadas num raio de 3 km, e apresentadas no Quadro 
IV.19, no concelho de Pombal existem outras captações de água para abastecimento público e 
as quais se passam a enumerar: 

• PS1 – Mata do Urso, a cerca de 4,5 km a noroeste da área do projeto com perímetros de 
proteção definidos pela Portaria n.º 6/2015, de 9 de janeiro; 

• SO3 – Mata do Urso, a cerca de 4 km a noroeste da área do projeto com perímetros de 
proteção definidos pela Portaria n.º6/2015, de 9 de janeiro; 

• 8A (SO1), localizada na Pedrogueira, a cerca de 3 km a sudeste da área do projeto com 
perímetros de proteção definidos pela Portaria n.º 395/2012, de 30 de novembro; 

• 8B (MF2), localizada na Pedrogueira, a cerca de 3 km a sudeste da área do projeto com 
perímetros de proteção definidos pela Portaria n.º 395/2012, de 30 de novembro; 

• 4A (AC1) – localizada na Caxaria, a cerca de 3 km a nordeste da área do projeto com 
perímetros de proteção definidos pela Portaria n.º 72/2013, de 15 de fevereiro. 

Do Quadro IV.19, verifica-se que os usos são maioritariamente furos para rega. 

No que respeita à profundidade das captações de água referenciadas, das que temos 
informação, estas variam entre os 8 (poço), 60 (furo) e os 269 m, refletindo as caraterísticas 
associadas ao aquífero onde se inserem. 

Existem duas captações de água mais próximas do projeto e que se localizam a cerca de 31 e 47 
metros a sul da área industrial da Guia, associados à atividade industrial presente. 

As captações para abastecimento público identificadas  quer da Águas do Centro Litoral  quer 
do Município de Pombal não são afetadas assim como os perímetros de proteção definidos pela 
legislação em vigor( Portaria n.º 61/2014, de 10 de março, Portaria n.º6/2012, de 9 de janeiro, 
Portaria n.º 72/2013, de 15 de fevereiro e Portaria n.º 395/2012, de 30 de novembro). 

As captações de água para abastecimento público pertencentes ao Município de Pombal – SO4, 
PS2, PS1 e SO3 com perímetros de proteção definidos pela Portaria n.º 6/2015, de 9 de janeiro. 
Estes furos situam-se na Mata do Urso, freguesia de Carriço, no concelho de Pombal e captam 
na Massa de Água Subterrânea ‘Leirosa -Monte Real’ (PT_O10).  
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4.5.9 – Qualidade das Águas Subterrâneas 

De acordo com a informação disponível no site SNIRH, a estação da qualidade mais próxima da 
área do projeto e que se insere na unidade geológica presente é a Estação 273/16. No Quadro 
IV.20 apresentam-se os dados relativos à sua localização e caraterização. 
 

Código 273/16 
Unidade 

Geológica 
Orla Ocidental 

Sistema Aquífero 
O10 – Leirosa-

Monte Real  
Tipo Furo Vertical 

Freguesia Monte Redondo 

Coordenadas 
140 083 
327 663 

Cota 40 m 
Último ano com 

dados 
2016 

                                                                                  Fonte: SNIRH 

Quadro IV.20 – Estação da qualidade da água subterrânea – Código 273/16 

Nos gráficos seguintes, apresenta-se a qualidade média das águas da estação anteriormente 
referenciada, no ano de 2020. 
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              Fonte: SNIRH, 2021 

                      
                                As cores representadas nos gráficos correspondem ao Valor Máximo Recomendável (VMR) e  
                                Valor Máximo Admissível (VMA) dos parâmetros analisados, de acordo com o anexo I do  
                                DL 236/98 de 1 de Agosto para águas do tipo A1. Fonte: SNIRH, 2018. 

Figura 4.23 – Condutividade, Nitratos, pH, cloretos e azoto amoniacal registados na estação 
273/16, em 2020 

Verifica-se que na estação utilizada para os parâmetros considerados não existem problemas 
de qualidade da água de uma forma geral a qualidade da água é boa, o que é facilmente 
percetível pela cor verde de fundo dos gráficos apresentados. 

4.5.10 – Vulnerabilidade à Poluição 

Para verificação da vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição recorreu-se a trabalhos 
já publicados. Na figura seguinte, enquadra-se a zona em apreço. 
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Sem Escala 

Figura 4.24 – Mapeamento da vulnerabilidade “clássica” à poluição das águas subterrâneas de 
Portugal Continental, publicado por Lobo-Ferreira e Oliveira (1993) 

De acordo com o método EPPNA (1998) atribui-se uma classe de vulnerabilidade em função das 
caraterísticas litológicas/hidrológicas de uma área, tal como apresentado no Quadro IV.21. 

 
 Área em estudo  
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Classe 
Vulnerabilidade à 

poluição 
V1 – Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alto 
V2 – Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Médio a Alto 
V3 – Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica 
com a água superficial 

Alto 

V4 – Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica 
com a água superficial 

Médio 

V5 – Aquíferos em rochas carbonatadas Médio a Baixo 
V6 – Aquíferos em rochas fissuradas Baixo a Variável 
V7 – Aquíferos em sedimentos consolidados Baixo 
V8 – Inexistência de aquíferos Muito Baixo 

Quadro IV.21 – Classes de vulnerabilidade à poluição segundo o método EPPNA (1998) 

A classificação pelo método DRASTIC, mais completa que a classificação EPPNA e que se 
apresenta na figura seguinte, integra outros aspetos como as caraterísticas hidrogeológicas, 
morfológicas e outras formas de parametrização das propriedades dos aquíferos, que 
condicionam o potencial de vulnerabilidade de uma formação hidrogeológica. 

Neste método, e de uma forma simples, pode considerar-se a seguinte relação entre o índice 
de vulnerabilidade DRASTIC e a vulnerabilidade em termos qualitativos: 

− Índice DRASTIC superior a 199: vulnerabilidade muito elevada; 

− Índice DRASTIC entre 160 e 199: vulnerabilidade elevada; 

− Índice DRASTIC entre 120 e 159: vulnerabilidade intermédia; 

− Índice DRASTIC inferior a 120: vulnerabilidade baixa. 
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Sem Escala 

Figura 4.25 – Mapeamento da vulnerabilidade à poluição desenvolvido para Portugal 
Continental pelo método DRASTIC por Lobo Ferreira e Oliveira (1993) 
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De acordo com o mapeamento da vulnerabilidade à poluição desenvolvido para Portugal 
Continental pelo método DRASTIC (Lobo Ferreira e Oliveira, 1993), a área em apreço, insere-se 
na classe com índice DRASTIC: de 120 a 139 o que se traduz em vulnerabilidade intermédia, o 
que está de acordo com a caraterização geológica e hidrogeológica já apresentada. 

Face a esta realidade é importante que a construção do loteamento previna o aporte de 
poluentes para o solo.  

Neste sentido, o sistema de drenagem teve em atenção esta sensibilidade e analisar de forma 
criteriosa os locais e tipos de órgãos de descarga no sistema hídrico. 

4.5.11 – Fontes Poluidoras e Risco Ambiental 

No PGRH4, foram considerados quatro grupos principais de pressões que afetam as águas 
superficiais e subterrâneas: 

1. Pressões qualitativas: pontuais ou difusas; 

2. Pressões quantitativas, as referentes às atividades de extração de água para diversos 
fins;  

3. Pressões hidromorfológicas;  

4. Pressões biológicas. 

Na RH4, as pressões qualitativas responsáveis pela poluição pontual sobre as massas de água 
relacionam-se genericamente com a rejeição de águas residuais provenientes de diversas 
atividades, nomeadamente de origem urbana, industrial e pecuária.  

As pressões qualitativas 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 difusa pode 
resultar de:  

• Excesso de fertilizantes aplicados em terrenos agrícolas;  

• Produtos fitofarmacêuticos aplicados em explorações agrícolas;  
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• Óleos, gorduras e substâncias tóxicas do escoamento superficial de zonas urbanas;  

• Sedimentos de áreas em construção;  

• Sais resultantes das práticas de rega e escorrências ácidas de minas abandonadas;  

• Microrganismos e nutrientes provenientes da valorização agrícola de efluentes 
pecuários, de sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais e de 
sistemas individuais de tratamento; 

• Aterros e lixeiras. 

Na RH4 43,2% das ETAR efetuam descargas em meio hídrico e 56,8% no solo. Em termos de 
equivalente populacional 92,2% estão afetos a ETAR que descarregam no meio hídrico. No que 
diz respeito à descarga no meio hídrico, verifica-se que o tratamento secundário é o mais 
significativo com 71,1% do equivalente populacional abrangido, o que corresponde a 64% do 
número total de ETAR. O parâmetro CQO representa 54,8% da carga rejeitada no meio, 
seguindo-se o Ntotal com uma percentagem de 23,3%. Quanto à descarga no solo o grau de 
tratamento que assume maior preponderância é o primário com 76,4% do equivalente 
populacional, o que corresponde 90,8% do número total de ETAR. As ETAR com tratamento 
mais avançado que o secundário correspondem a 0,21%, e com tratamento secundário a 8,8% 
do total. No que respeita aos valores de descarga no solo o CQO tem uma percentagem de 
65,6% e o CBO5 de 23,6%. 

O Quadro IV.22 apresenta as cargas provenientes de fontes pontuais rejeitadas por setor na 
RH4, no que diz respeito aos parâmetros CBO5, CQO, Ntotal e Ptotal. 
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Quadro IV.22 – Balanço entre disponibilidades e necessidades de água, por sub-bacia na RH4, 
em ano médio (Fonte: PGRH4 – 2º Ciclo) 

A percentagem de massas de águas afetadas por cada uma das pressões significativas 
distribuiu-se de acordo com a Figura 4.26. Salienta-se que embora não se verifiquem pressões 
significativas em 66% das massas de água, a poluição difusa foi identificada como a pressão 
significativa que afeta um maior número de massas de água (24%). 

 

Figura 4.26 – Distribuição das massas de água pelas pressões significativas na RH4 
 

4.5.12 – Zonas Hídricas Sensíveis  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de Outubro, a área do projeto não se encontra 
inserido em qualquer zona sensível. 
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                                                                                    Área do projeto 

                                                                Fonte: Decreto-Lei nº 198/2008                           S/ escala 

Figura 4.27 – Extrato do mapa das zonas hídricas sensíveis  

4.5.13 – Zonas Inundáveis 

No que respeita à identificação das principais zonas de risco de inundação em consequência de 
cheias naturais, salienta-se, que as zonas inundáveis implicam maiores prejuízos humanos e 
materiais. 

Na área do projeto, não se identificaram zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias.  

4.5.14 – Estado das Massas de Água  

A avaliação do estado global das águas de superfície naturais inclui o aval do 
estado químico. A avaliação do estado global das massas de água artificial 
é realizada através da avaliação do potencial ecológico e do estado químico, conforme se pode 
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observar nas figuras seguintes. A principal massa de água identificada na envolvente à zona de 
expansão da zona industrial da Guia é o ribeiro de Porto Longo que no concelho de Pombal tem 
a denominação de Ribeira Nasce Água com o código 04LIS0705. 

 
                                                                                                                                                                                                    Fonte: SNIAmb 

Figura 4.28 – Massa de água de rios  

 
Fonte: SNIAmb 

Figura 4.29 – Estado químico das massas de água subterrâneas 

 
Área do Projeto 

 
Área do Projeto 
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                                Área do projeto                                                                                           Fonte: SNIAmb 

Figura 4.30 – Estado ecológico das massas de água de rios  

  
                                Área do projeto                                                                                                           Fonte: SNIAmb 

Figura 4.31 – Estado químico das massas de água de rios 
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                                Área do projeto                                                                                 Fonte: SNIAmb 

Figura 4.32 – Estado químico das massas de água subterrâneas  

Das figuras anteriores, verifica-se que a linha de água existente na envolvente ao projeto, 
possui as seguintes classificações:  

• Estado ecológico: Bom 

• Estado químico: Desconhecido 

O estado quantitativo das massas de água subterrâneas na área do projeto encontra-se 
classificado como bom. 

As pressões significativas que incidem sobre as massas de água com estado inferior a bom são 
essencialmente associadas aos setores agrícola, pecuário e urbano. 

4.5.15 – Rede de Abastecimento de Água 

O abastecimento de água à área de expansão da ZI da Guia será efetuado a partir de rede 
municipal existente. A ligação será efetuada a uma conduta de PVC, com diâmetro de 125 mm, 
localizada na Estrada da Guia, admitindo-se uma pressão disponível de 30 m.c.a. neste local (no 
futuro, esta conduta irá ser reformulada, viabilizando uma pressão de cerca de 55 m.c.a.) 

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.  
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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 objetivo principal do traçado é o de servir em boas condições de utilização todas as 
edificações e marcos de incêndio, tendo em conta os diversos condicionalismos técnicos e 
económicos. 

No Anexo 2 apresenta-se a declaração da entidade gestora do sistema público de 
abastecimento de água em como existe a possibilidade de ligação da rede da expansão da zona 
industrial à rede pública de distribuição. 

4.5.16 – Rede de Drenagem de Águas Residuais 

A Expansão Norte da Zona Industrial da Guia será dotada de um sistema de drenagem de águas 
residuais do tipo separativo, recolhendo-se, através de redes independentes, as águas 
resultantes das utilizações de caráter doméstico 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 no loteamento serão conduzidas para a rede 
municipal existente, com ligação à ETAR da Guia, onde serão convenientemente tratadas. 

O encaminhamento far-se-á para uma caixa da rede municipal localizada a poente. 

A nascente, previu-se 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, previu-se também 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.  
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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. 

No Anexo 2 apresenta-se a declaração da entidade gestora do sistema público de drenagem e 
tratamento das águas residuais em como existe a possibilidade de ligação da rede da expansão 
da zona industrial à rede pública de drenagem, assim como a ETAR da Guia têm capacidade 
para receber as águas residuais da zona expansão. 

4.6 – QUALIDADE DO AR 

4.6.1 – Objetivo e Enquadramento Legal 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 
de Março, estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, e transpõe a 
Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio, e a 
Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro.  

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, constitui, atualmente, o único Diploma 
Nacional que estabelece os valores limite para as concentrações de poluentes no ar ambiente.  

Assim, para a avaliação realizada no âmbito do presente EIA, consideraram-se os valores limite, 
para a proteção da saúde humana, presentes no Anexo XII deste Decreto-Lei, que entrou em 
vigor a 23 de setembro de 2010. 

Este decreto estabelece medidas destinadas a definir e fixar objetivos relativos à qualidade do 
ar ambiente, destinados a:  

• Evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o 
ambiente;  

• Avaliar, com base em métodos e critérios comuns, a qualidade do ar ambiente no 
território nacional;  
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• Obter informação relativa à qualidade do ar ambiente, a fim de contribuir para a 
redução da poluição atmosférica e dos seus efeitos e acompanhar as tendências a 
longo prazo, bem como as melhorias obtidas através das medidas implementadas;  

• Garantir que a informação sobre a qualidade do ar ambiente seja disponibilizada ao 
público;   

• Preservar a qualidade do ar ambiente quando ela seja boa e melhorá-la nos outros 
casos. 

No quadro seguinte, apresentam-se os valores normativos de qualidade do ar para o dióxido de 
azoto, PM10, monóxido de carbono e óxidos de azoto, de acordo com o Decreto-Lei n.º 
102/2010, de 23 de setembro. 
 

Poluente Legislação 
Período Considerado 

1 h 8 h 24 h Ano Civil 

Dióxido de Azoto Valor Limite para Proteção da 
Saúde Humana 200 (1) --- --- 40 

Partículas em 
Suspensão (PM10) 

Valor Limite para Proteção da 
Saúde Humana --- --- 50 (2) 20 

Monóxido de 
Carbono 

Valor Limite para Proteção da 
Saúde Humana --- 10 000 (3) --- --- 

Óxidos de Azoto Valor Limite para Proteção da 
Vegetação --- --- --- 30 

(1) Valor limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil (200 μg/m³) – A margem de tolerância é de 50% em 19 de julho de 
1999, a reduzir em 1 de janeiro de 2001 e em cada período de 12 meses subsequente numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de 
janeiro de 2010, pelo que em 2010 o valor limite horário é igual a 200 μg/m³. (2) Valor limite que não deve ser excedido mais de 35 vezes por 
ano civil. (3) Valor máximo das médias octo-horárias do dia. O valor máximo das médias de concentração octo-horárias do dia será selecionado 
pela análise das médias por períodos consecutivos de oito horas, calculadas a partir de dados horários e atualizados de hora a hora. Cada média 
octo-horária assim calculada será atribuída ao dia em que termina, ou seja, o primeiro período de cálculo para um dia determinado será o 
período decorrido entre as 17 horas do dia anterior e a 1 hora desse dia; o último período de cálculo para um dia determinado será o período 
entre as 16 e as 24 horas desse dia. 

Quadro IV.23 – Valores normativos da qualidade do ar (μg/m³) – Decreto-Lei n.º 102/2010, de 
23 de Setembro 

No quadro seguinte apresentam-se os principais poluentes atmosféricos e os seus efeitos para 
a saúde humana. 
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Poluentes Fontes Emissoras Efeitos na Saúde Humana 

NO2 

O dióxido de azoto resulta da queima de 

combustíveis nas unidades industriais e da 

combustão, a altas temperaturas, nos motores 

dos veículos automóveis 

Os seus efeitos traduzem-se no aumento da 

suscetibilidade a doenças respiratórias, 

principalmente em crianças, e também no 

aumento de possibilidade de ataques de 

asma 

SO2 

O dióxido de enxofre (SO2) provém 

fundamentalmente da combustão dos 

combustíveis fósseis que contêm enxofre. É um 

gás que é emitido principalmente por fontes 

industriais (tais como: refinarias, petrolíferas, 

industria do papel e química) e também pelo 

tráfego rodoviário. 

Os seus efeitos encontram-se associados a 

doenças respiratórias (como a bronquite 

crónica e a asma) e cardiovasculares. 

É dos gases que mais contribui para a 

acidificação das águas e vegetação, para a 

formação de smog e também pode provocar 

más condições de visibilidade 

PM 

As partículas em suspensão provêm das cinzas, 

da fuligem e de outras partículas produzidas 

principalmente pela combustão de carvão e 

fuel-óleo na indústria e dos automóveis. São 

geradas em processos industriais, resultam do 

tráfego rodoviário (sendo emitidas nos gases de 

escape dos veículos a gasóleo, de processos de 

queima, movimentação de terras, da 

ressuspensão provocada pela passagem de 

veículos nas estradas 

Os seus efeitos encontram-se associados a 

doenças respiratórias. 

O seu risco não depende tanto da sua 

concentração mas sim de outros parâmetros 

como o seu tamanho e a sua toxicidade 

CO 

O CO provém essencialmente das emissões 

geradas pelos veículos a gasolina, 

principalmente dos mais antigos, e por alguns 

processos industriais. Por vezes ocorrem 

elevadas concentrações de CO em espaços 

confinados, ou ao longo das vias de circulação e 

trânsito. 

Afeta o sistema cardiovascular e nervoso. 

As elevadas concentrações podem causar 

sintomas como dores de cabeça e fadiga 

Quadro IV.24 – Principais fontes e efeitos na saúde humana de alguns poluentes atmosféricos 



 

2021.107.EIA                                                                                                      110                                                                                           EXPANSÃO ZI GUIA 

Relativamente às contribuições por sectores de atividades para as emissões totais, os 
transportes rodoviários são os principais responsáveis, a nível regional, pela poluição do ar. 

4.6.2 – Caraterização Regional da Qualidade do ar  

A Rede de Monitorização da Qualidade do Ar (RMQA) da Região Norte é composta por 21 
estações fixas, das quais 5 medem também parâmetros meteorológicos como velocidade e 
direção do vento, temperatura, radiação solar, precipitação e humidade relativa. Os 
analisadores medem os seguintes poluentes: monóxido de carbono (CO), dióxido de azoto 
(NOx), dióxido de enxofre (SO2), ozono (O3), partículas em suspensão de diâmetro 
aerodinâmico equivalente inferior a 10 µm (PM10) e compostos orgânicos voláteis (BTX – 
Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Mpxileno e Oxileno). 

A figura que se segue ilustra a rede de monitorização de Qualidade do Ar na região Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fonte: CCDR Centro                                                                          Sem escala 

Figura 4.33 – Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da Região Centro 
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O projeto localiza-se na Zona Centro Litoral, a qual é constituída 4 estações. 

As tendências relativas à qualidade do ar têm como principais fontes de poluição os sectores da 
produção de energia e dos transportes. 

Para a caraterização da qualidade do ar da região recorreu-se aos índices da qualidade do ar, 
calculados com base nos dados disponíveis na rede de monitorização de 2017 a 2020. Os dados 
de 2019 não se encontram disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               Fonte: QualAR, 2021 

Figura 4.34 – Índices da qualidade ar na Zona Centro Litoral, anos de 2017, 2018 e 2020 

O índice da qualidade do ar na região foi predominantemente BOM.  

O inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA) disponibilizado pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), apresenta dados relativos à distribuição espacial das emissões 
de poluentes atmosféricos e de gases com efeitos de estufa ao nível do concelho. 
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No Quadro IV.25, apresentam-se as emissões totais dos poluentes com relevância para a 
qualidade do ar na área de implantação da expansão Norte da Zona Industrial da Guia, para o 
ano de 2017. 

 

 
Fontes 

NO2  
 (Kt) 

SO2  
 (Kt) 

PM10 
(Kt) 

CO 
(Kt) 

CO2 
(Kt) 

A_PublicPower  0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 
B_Industry 0.6291 0.3682 1.2477 0.2887 137.6258 

C_OtherStationaryComb 0.0586 0.0096 0.1034 0.5590 29.3263 
D_Fugitive 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0003 
E_Solvents 0.0002 0.0000 0.5209 0.0062 1.0339 

F_RoadTransport 0.4177 0.0006 0.0301 0.3541 99.7914 
G_Shipping 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
H_Aviation 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
I_Offroad 0.0728 0.0003 0.0037 0.02443 11.4869 
J_Waste 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

K_AgriLivestock 0.00487 0.0000 0.0207 0.0000 0.0000 
L_AgriOther 0.01533 0.0003 0.0059 0.0663 0.1737 

M_Other 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
N_Natural 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

A - Produção de energia elétrica e calor; B - Refinação de Petróleo, Combustão Indústria Transf., Produção Industrial: Cimento, Cal, Vidro, Ácido 

Nítrico, Outra Química , Ferro e Aço (Siderurgias), Aplicações de Revestimento, Pasta e Papel, Alimentar e de Bebidas, Processamento de 

Madeira, Outra Produção; C - Combustão: Serviços, Doméstica, Agricultura e Pescas; D - Emissões Fugitivas; E - Uso de Produtos: uso doméstico 

de solventes, Asfaltamento de estradas, Aplicações de Revestimento, Desengorduramento, Limpeza a seco, Produtos Químicos, Impressão, 

Outros usos de solventes, Outros usos de produtos; F - Transportes Rodoviários; G - Navegação Nacional; H - Aviação internacional e doméstica; 

I - Transporte Ferroviário, Combustão Agricultura e Pescas, Outras fontes móveis; J - Deposição de resíduos no solo, Compostagem e Digestão 

Anaeróbia, Incineração de Resíduos, Gestão de Águas Residuais, Outros: queima biogás e incêndios áreas urbanas; K - Fermentação Entérica, 

Gestão de Efluentes pecuários, Emissões indiretas-Gestão de Efluentes pecuários; L - Cultivo do arroz, Aplicação de fertilizantes inorgânicos e 

orgânicos de diferentes origens, Emissões indiretas-Solos agrícolas, Operações a nível das explorações agrícolas, Cultivo de culturas, Queima de 

resíduos agrícolas no campo, Aplicação Corretivos calcários e Ureia; N – Incêndios Florestais. 

Fonte: Relatório sobre emissões de poluentes atmosféricos por Concelho no ano 2015 e 2017 relativo a gases acidificantes e eutrofizantes, 

precursores de ozono, partículas, metais pesados  e gases com efeito de estufa, INERPA, 2021 

Quadro IV.25 – Resultados das emissões de alguns poluentes atmosféricos no concelho de 
Pombal em 2017 

https://apambiente.pt/sites/default/files/_Clima/Inventarios/APA2015e2017EmissoesConcelho.pdf
https://apambiente.pt/sites/default/files/_Clima/Inventarios/APA2015e2017EmissoesConcelho.pdf
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Do quadro anterior verifica-se que a industria é fonte mais poluente do concelho. Nos gráficos 
seguintes apresenta-se para o concelho de Pombal as emissões por tipo de gás, para os anos de 
2015 e 2017 e por setor de atividade. 

 

 

Figura 4.35 – Emissões de gases no concelho de Pombal, anos de 2015 e 2017 

Dos gráficos apresentados, verifica-se que na emissão de gases com efeito estufa, na industria e 
eletricidade se destacam no concelho.  

A emissão percursores de ozono destacam-se na industria e eletricidade e nos transportes. A 
emissão de partículas finas destaca-se na indústria e eletricidade, em zonas de serviços e 
residencial. 

A emissão de gases acidificantes destaca-se na indústria e eletricidade e na agricultura. 
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4.6.3 – Caraterização Local  

Para a caraterização da qualidade do ar na envolvente local recorreu-se aos dados relativos aos 
anos de 2017, 2018 e 2019 para os parâmetros O3, NO2, SO2 e PM10 na estação do Centro 
Litoral - Ervideira, que é a mais próxima do local em análise, a uma distância de 7,5 km a 
sudoeste. 

No quadro que se segue, apresentam-se as caraterísticas da estação e na Figura 4.33 a 
localização da estação fixa de medição da qualidade do ar. 
 

 

Quadro IV.26 – Caraterísticas da estação da qualidade do ar 
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                    Fonte: googlearth 

Figura 4.36 – Localização da estação fixa de medição da qualidade do ar – Centro Litoral -
Ervideira 

Em seguida apresentam-se os resultados obtidos, nos últimos três anos disponíveis (2016 a 
2018), para os poluentes monitorizados.  

• O3 

 

 

Quadro IV.27 – Dados estatísticos do poluente O3 no ano de 2017 - Proteção da Saúde Humana 
– Decreto-Lei n.º 102/2010 

Quadro IV.28 – Dados estatísticos do poluente O3 no ano de 2018 - Proteção da Saúde Humana 
– Decreto-Lei n.º 102/2010 
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Quadro IV.29 – Dados estatísticos do poluente O3 no ano de 2019 - Proteção da Saúde Humana 
– Decreto-Lei n.º 102/2010 

• NO2 

Quadro IV.30 – Dados estatísticos do poluente NO2 no ano de 2017 - Proteção da Saúde 
Humana – Decreto-Lei n.º 102/2010 

Quadro IV.31 – Dados estatísticos do poluente NO2 no ano de 2018 - Proteção da Saúde 
Humana – Decreto-Lei n.º 102/2010 

 

 
Quadro IV.32 – Dados estatísticos do poluente NO2 no ano de 2019 - Proteção da Saúde 

Humana – Decreto-Lei n.º 102/2010 
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• SO2 

 
Quadro IV.33 – Dados estatísticos do poluente SO2 no ano de 2017 - Proteção da Saúde 

Humana – Decreto-Lei n.º 102/2010 

 
Quadro IV.34 – Dados estatísticos do poluente SO2 no ano de 2018 - Proteção da Saúde 

Humana – Decreto-Lei n.º 102/2010 

Quadro IV.35 – Dados estatísticos do poluente SO2 no ano de 2019 - Proteção da Saúde 
Humana – Decreto-Lei n.º 102/2010 

 

• PM10 

Quadro IV.36 – Dados estatísticos do poluente PM10 no ano de 2017 - Proteção da Saúde 
Humana- Decreto-Lei n.º 102/2010 
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Quadro IV.37 – Dados estatísticos do poluente PM10 no ano de 2018 - Proteção da Saúde 
Humana- Decreto-Lei n.º 102/2010 

Quadro IV.38– Dados estatísticos do poluente PM10 no ano de 2019 - Proteção da Saúde 
Humana- Decreto-Lei n.º 102/2010 

Em função dos dados apresentados verifica-se que em relação aos parâmetros monitorizados, o 
parâmetro O3 e o PM10 apresentam excedências nos anos apresentados. Esta situação está em 
concordância com a situação mais abrangente da região, sendo um dos objetivos da melhoria 
da qualidade do ar. 

4.6.4 – Condições de Dispersão de Poluentes Atmosféricos 

No tipo de avaliação em que este estudo se insere o conhecimento do regime de ventos ajuda a 
identificar os potenciais recetores mais afetados em relação às atividades e intervenções que se 
perspetivam.  

Não se dispõe de informação relativa à ocorrência de situações de inversão térmica. 

De acordo com a caraterização apresentada no Capítulo 4.2 verifica-se a predominância dos 
ventos de Noroeste, seguidos de ventos de sudeste e sudoeste.  

A velocidade média mais elevada registou-se no mês de abril com 5,6 km/h e a mínima em 
outubro e novembro com 4,0 km/h.  
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4.6.5 – Identificação de Recetores Sensíveis e de Fontes Poluentes  

Por recetores sensíveis consideram-se os locais com ocupação humana permanente e/ou 
temporária (habitação, lazer, locais de trabalho, serviços). 

São considerados recetores sensíveis as habitações existentes em toda a envolvente ao 
loteamento em apreço.  

Na envolvente da área em análise, os recetores sensíveis serão a população do lugar mais 
próximo, que é a Estação da Guia da Estação e da Lagoa. 

Na Figura 4.37 apresentam-se os recetores sensíveis mais próximos ao projeto. 

 
                    Fonte: googlearth 

Figura 4.37 – Principais recetores sensíveis na área do projeto 

Na envolvente próxima, as principais fontes poluentes identificadas são, para além dos vias 
rodoviárias A17, EN109 e restantes vias rodoviárias existentes (fontes lineares) na envolvente, a 
linha ferroviária pertencente à Linha do Oeste, industrias de atividade extrativa e atividades do 
setor da produção de aves. 

Na figura seguinte, identificam-se as principais fontes poluentes. 
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Industria de extração de areias            Unidade avícola                        Linha Ferroviária do Oeste                                                     Fonte: googlearth 

Figura 4.38 – Principais fontes poluentes na área do projeto 

4.7 – AMBIENTE SONORO 

4.7.1 – Introdução 

O projeto de loteamento para fins industriais a implantar num terreno sito na localidade da 
Guia, Concelho de Pombal, contempla 21 lotes destinados principalmente à indústria e surge 
como uma expansão da atual Zona Industrial da Guia.  

As eventuais perturbações induzidas no ambiente sonoro local verificar-se-ão tanto na fase de 
construção (fase transitória) do loteamento como na fase normal funcionamento do 
loteamento (fase definitiva e permanente). 

Na fase de construção, são expectáveis níveis sonoros elevados do ruído na vizinhança das 
áreas onde decorrerem as operações de construção envolvendo maquinaria pesada, operações 
de escavação, uso de explosivos, circulação de camiões com materiais e equipamentos. No 
entanto, para além de temporários, os consequentes impactes negativos serão muito 
localizados no tempo e no espaço.  
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Os trabalhos de construção implicam não só a transmissão de ruído como também a 
transmissão de vibrações. Este efeito será mais pertinente durante a fase de construção, mas 
esta será de duração temporária e de localização limitada. 

Na fase de exploração, a geração de ruído terá carácter permanente.  

Os trabalhos desenvolvidos e apresentados compreendem (i) uma caraterização do ruído 
ambiente da zona de implantação do loteamento, na vigência dos três períodos de referência 
definidos na legislação em vigor (ii) um trabalho previsional através da elaboração de mapas de 
ruído da área do loteamento, elaborados para duas situações: (a) situação atual, sem 
loteamento e (b) situação após a conclusão do loteamento, considerandos os dados fornecidos 
e (iii) uma análise dos impactes induzidos pelo loteamento no ambiente sonoro local. 

4.7.2 – Considerações Gerais 

4.7.2.1 – Caraterísticas do Terreno 

O terreno abrangido pelo loteamento de expansão da Zona Industrial da Guia localiza-se na 
União de Freguesias da Guia, Ilha e Mata Mourisca, Concelho de Pombal e apresenta-se, 
atualmente devoluto, existindo na sua envolvente algumas casas de habitação. É delimitado: 

• a Norte – por terreno florestal; 
• a Este – por terreno florestal e um número muito reduzido de casas de habitação; 
• a Sul – pelo CM1032 e pela Zona industrial; 
• a Oeste – por terreno florestal. 

A circulação rodoviária nas vias existentes, as atividades humanas (durante o dia) e fenómenos 
naturais (ventos nas folhagens) assumem-se como as principais fontes de ruído local. 

4.7.2.2 – Zonamento Acústico 

A classificação acústica de zonas já foi realizada pelo Município de Pombal, tendo a zona 
envolvente em análise sido classificada como “zona mista”, com se pode observar da Figura 
4.39. 
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                    Fonte: PDM Pombal  

Figura 4.39 – Extrato da planta do ordenamento do Plano Diretor Municipal de Pombal 

4.7.3 – Enquadramento Legal 

A legislação nacional sobre o ruído ambiente em Portugal, atualmente enquadrada pelo 
Regulamento Geral do Ruído (anexo ao Decreto-lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro), estabelece o 
regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e 
o bem-estar das populações. 

De acordo com o Regulamento Geral do Ruído as infraestruturas de transporte são 
contempladas no seu artigo 19.º, “Infraestruturas de transporte”, o qual determina que “as 
infraestruturas de transporte, novas ou em exploração estão sujeitas aos valores limite fixados 
no artigo 11.º”.  

As alíneas a) e b) do ponto 1 do artigo 11.º estabelecem em função da classificação de uma 
zona como mista ou sensível, os seguintes valores limite de exposição: 65 dB(A) para o 
indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador Ln nas “zonas mistas” e 55 dB(A) para o indicador Lden 
e 45 dB(A) para o indicador Ln nas “zonas sensíveis.” Mas, se na proximidade das zonas 
sensíveis existir em funcionamento uma grande infraestrutura de transporte, os valores limites 
passam a ser de 65 dB(A) para o indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador Ln. 



 

2021.107.EIA                                                                                                      123                                                                                           EXPANSÃO ZI GUIA 

De acordo com as alíneas d) e e) do mesmo ponto, para zonas sensíveis em cuja proximidade 
esteja projetada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal, uma grande 
infraestrutura de transporte, os valores limite de exposição são: 65 dB(A) para o indicador Lden e 
55 dB(A) para o indicador Ln, no caso de tráfego aéreo e 60 dB(A) para o indicador Lden e 50 
dB(A) para o indicador Ln para outro tipo de transporte. 

O ponto 3 do artigo 11.º estabelece que na ausência da classificação de zona mista e de zona 
sensível os valores limite de exposição a aplicar aos recetores sensíveis são: 63 dB(A) para o 
indicador Lden e 53 dB(A) para o indicador Ln. 

O artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído define “zona sensível” como a “área definida em 
plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou 
para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo 
conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local ……”. 
“Zona mista” é “área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 
seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zonas 
sensível”. 

O n.º 2 do artigo 6º do Regulamento Geral do Ruído estabelece que “compete aos municípios 
estabelecer … a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas 
mistas”. 

O Artigo 12º “Controlo prévio das operações urbanísticas”, estabelece que: 

“1 - O cumprimento dos valores limite fixados no artigo anterior é verificado no âmbito do 
procedimento de avaliação de impacte ambiental, sempre que a operação urbanística esteja 
sujeita ao respetivo regime jurídico. 

2 - O cumprimento dos valores limite fixados no artigo anterior relativamente às operações 
urbanísticas não sujeitas a procedimento de avaliação de impacte ambiental é verificado no 
âmbito dos procedimentos previstos no regime jurídico de urbanização e da edificação, 
devendo o interessado apresentar os documentos identificados na Portaria n.º 1110/2001, de 
19 de setembro. 



 

2021.107.EIA                                                                                                      124                                                                                           EXPANSÃO ZI GUIA 

3 - Ao projeto acústico, também designado por projeto de condicionamento acústico, aplica-se 
o Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo Decreto nº 129/2002, de 
11 de maio. 

4 - Às operações urbanísticas previstas no n.º 2 do presente artigo, quando promovidas pela 
administração pública, é aplicável o artigo 7º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
competindo à comissão de coordenação e desenvolvimento regional territorialmente 
competente verificar o cumprimento dos valores limite fixados no artigo anterior, bem como 
emitir parecer sobre o extrato de mapa de ruído ou, na sua ausência, sobre o relatório de 
recolha de dados acústicos ou sobre o projeto acústico, apresentados nos termos da Portaria 
n.º 1110/2001, de 19 de setembro. 

5 - A utilização ou alteração da utilização de edifícios e suas frações está sujeita à verificação do 
cumprimento do projeto acústico a efetuar pela câmara municipal, no âmbito do respetivo 
procedimento de licença ou autorização da utilização, podendo a câmara, para o efeito, exigir a 
realização de ensaios acústicos. 

6 - É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios habitacionais, bem como de 
novas escolas, hospitais ou similares e espaços de lazer enquanto se verifique violação dos 
valores limite fixados no artigo anterior. 

7 - Excetuam-se do disposto no número anterior os novos edifícios habitacionais em zonas 
urbanas consolidadas, desde que essa zona: 

a) Seja abrangida por um plano municipal de redução de ruído; ou 

b) Não exceda em mais de 5 dB(A) os valores limite fixados no artigo anterior e que o projeto 
acústico considere valores do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, 
normalizado, D2m,n,w, superiores em 3 dB aos valores constantes da alínea a) do n.º 1 do artigo 
5º do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
129/2002, de 11 de maio.” 

Uma zona urbana consolidada é definida como “zona sensível ou mista com ocupação estável 
em termos de edificação.” 

A alínea a) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído, estabelece que “a instalação 
e o exercício de atividades ruidosas em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou 
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mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos ao cumprimento dos 
valores limite fixados no artigo 11º.” 

Estes requisitos e critérios constituem o quadro legal subjacente ao presente estudo acústico. 

4.7.4 – Caraterização Acústica da Envolvente 

4.7.4.1 – Envolvente Acústica 

O terreno abrangido pelo loteamento abrangido pelo loteamento de expansão da Zona 
Industrial da Guia apresenta-se, atualmente devoluto, existindo na sua envolvente um número 
muito reduzido de casas com utilização habitacional do tipo unifamiliar.  

É delimitado a norte, este e a oeste por terreno florestal e a Sul pelo CM1032 e zona industrial 
da Guia. 

O ambiente sonoro da zona de implantação do loteamento é determinado essencialmente por: 

− tráfego rodoviário nas vias rodoviárias existentes; 

− fenómenos naturais; 

− atividades humanas. 

4.7.4.2 – Medições Acústicas 

• Procedimentos Experimentais 

Para apreciação das caraterísticas acústicas na área de influência do loteamento de expansão 
da Zona Industrial da Guia em estudo, procedeu-se à caraterização experimental do ambiente 
sonoro, através de visitas técnicas ao terreno de implantação do loteamento e à realização de 
um programa de medições acústicas. 

As medições dos níveis de pressão sonora foram realizadas nos dias 24, 25, 29 e 30 de junho de 
2021 e conduziram ao registo dos valores dos indicadores de ruído ambiente Ld (LAeq no período 
diurno), Le (LAeq no período entardecer), e Ln (LAeq no período noturno), sendo calculados os 
correspondentes valores de Lden.  
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Com os valores obtidos nas medições acústicas realizadas foi calculado o valor do indicador 
diurno-entardecer-noturno Lden, associado ao incómodo geral de acordo com a alínea j) do 
artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído, através da expressão: 
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Estes valores permitem uma comparação direta com os limites estabelecidos na legislação em 
vigor. 

As medições acústicas foram efetuadas com um sonómetro digital cujo modelo se encontra 
aprovado pelo Instituto Português da Qualidade, munido de microfone de alta sensibilidade e 
filtros de análise estatística. O microfone foi equipado com um protetor de vento para evitar 
sinais espúrios de baixa frequência devidos ao vento. Qualquer energia residual assume 
importância irrelevante na medida em que todas as medições foram realizadas com malha de 
ponderação A. 

Foi utilizado ainda um tripé para garantir estabilidade ao sistema de medição. O equipamento 
foi convenientemente calibrado com o respetivo calibrador sonoro antes do início das 
medições. A calibração foi confirmada no final de cada sessão de medidas, não se tendo 
verificado desvios das posições de calibração. 

As condições atmosféricas observadas durante a realização das medições acústicas 
caraterizavam-se por céu pouco nublado a limpo, velocidades médias de ventos entre os 0,6 
m/s e os 2,2 m/s aproximadamente e temperatura média entre 14º e 24º. A humidade 
registada variou entre 40% e 85%. 

Foram igualmente registados dados referentes às fontes de ruído preponderantes para a 
caraterização do ambiente sonoro. 

De forma a garantir a representatividade do ruído ambiente foram seguidas as recomendações 
descritas na normalização portuguesa aplicável, nomeadamente as constantes na 
NP ISO 1996:2019, "Acústica. Descrição e avaliação do ruído ambiente Partes 1 e 2: 
Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente", onde foram atendidas as 
recomendações do “Guia prático para medições de ruído ambiente” editado pela APA em julho 
2020 no contexto do Regulamento Geral do Ruído.  
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As medições acústicas foram efetuadas pelo Laboratório de Ensaios de Acústica – 
ACUSTICONTROLAB, parte integrante da empresa Acusticontrol Lda., e devidamente acreditado 
(L0644) pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC) para os ensaios de ruído ambiente – (ver 
no Anexo 3 – Boletim de Ensaios – Refª L21009.1). 

• Medições Acústicas 

Foram selecionados dois locais de avaliação acústica situados junto de duas casas de habitação, 
onde foram efetuados os diversos registos para o índice LAeq, cuja descrição se apresenta 
seguidamente e a sua implantação cartográfica e fotográfica se apresenta nas Figuras 4.40 a 
4.41. 

Local 1 - no quadrante Este, na proximidade de uma casa de habitação com anexos, a 
cerca de 340 metros do limite da área de intervenção; 

Local 2 - no quadrante Este, na proximidade de uma casa de habitação com anexos, a 
cerca de 390 metros do limite da área de intervenção. 
 

 

 

Fonte: Google Earth 

Figura 4.40 – Local de avaliação acústica L1 (lat. = 39°56'53.20"N e lon. = 
8°48'12.40"W) 

 

1 
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Fonte: Google Earth 

Figura 4.41 – Local de avaliação acústica L2 (lat. = 39°56'48.46"N e lon. = 
8°48'7.35"W) 

 

    • Resultados e análise do ambiente sonoro local 

O Quadro IV.39 resume as observações e resultados das medições acústicas efetuadas. Neste 
quadro estão indicados os valores médios dos registos correspondentes às amostras registadas 
para o índice LAeq, para cada um dos períodos de referência, nos locais monitorizados. Os 
valores apresentados foram arredondados à unidade. 

Apresentam-se, também, por ordem decrescente de importância, as fontes de ruído 
determinantes para o estabelecimento do ambiente sonoro dos locais de avaliação acústica 
selecionados.  

  

Local Fontes de Ruído 

Período 
Diurno 

Período 
Entardecer 

Período 
Noturno Lden 

dB(A) 
 Ld 

dB(A) 
Le 

dB(A) 
Ln 

dB(A) 

1 Naturais  
Tráfego rodoviário distante 44 43 38 46 

2 

Tráfego rodoviário 
Naturais 

Atividades humanas 
(entardecer) 

46 44 37 47 

Quadro IV.39 – Índices de Ruído Ambiente registados no terreno de implantação do 
loteamento da expansão da Zona Industrial da Guia 

2 
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O ambiente sonoro dos locais situados na envolvente na área do loteamento de expansão da 
Zona Industrial da Guia em estudo é sossegado, típico de zonas e/ou locais rurais afastadas de 
fontes sonoras dignas de registo e/ou de relevância. 

As fontes sonoras determinantes e identificadas nos diversos registos acústicos efetuados são 
essencialmente: (i) tráfego rodoviário nas vias rodoviárias existentes, (ii) fenómenos naturais e 
(iii) ruído gerado por atividades humanas. 

Os valores dos níveis sonoros registados e obtidos nas diversas amostras efetuadas são 
consistentes e reveladores do carácter rural da ocupação da área envolvente da expansão da 
zona industrial da Guia. 

Estes locais apresentam níveis muito baixos, não atingindo os 40 dB(A) para o indicador de 
ruído Ln e valores inferiores ou da ordem de grandeza de 47 dB(A) para o indicador Lden. 

Em todos os locais avaliados, os valores registados para os indicadores Lden e Ln respeitam os 
limites legalmente estabelecidos para zonas com classificação acústica de “zona mista”. Ou 
seja, os valores obtidos para os indicadores Lden e Ln são inferiores a 65 dB(A) e a 55 dB(A) 
respetivamente. 

4.8 – ECOLOGIA 

4.8.1 – Considerações gerais 

Este capítulo tem como objetivo caraterizar os valores naturais presentes na área de estudo do 
Projeto, especificamente, no que diz respeito às comunidades florísticas e faunísticas. Tendo 
em conta a tipologia do Projeto em estudo, consideraram-se que os valores ecológicos 
potencialmente mais suscetíveis de serem afetados correspondem aos grupos da fauna 
terrestre (anfíbio, répteis, aves e mamíferos),  espécies da flora e comunidades vegetais. Deste 
modo, é sobre estes indicadores que recai a análise efetuada no presente capítulo. 

De forma a proceder à caraterização da situação de referência utilizou-se um critério variável 
em relação à escala de abordagem em função do objetivo de caraterização. Relativamente à 
caraterização das comunidades vegetais, inventários florísticos e faunísticos, definiu-se como 
área de estudo - específica para o descritor Ecologia - um buffer de 200 m em torno da área do 
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projeto. A área de estudo definida (área do Projeto e buffer de 200m), corresponde assim a 
64,05ha. 

Para a caraterização ecológica mais geral por consulta bibliográfica para fauna e flora foram 
consideradas as observações disponíveis a nível nacional, associados à quadrícula UTM 
10x10km NE12 e as quadrículas contíguas. Finalmente, para a avaliação do contexto 
biogeográfico e da importância da área em relação à existência de valores de conservação, 
considerou-se uma escala regional. 

4.8.2 – Metodologia 

Para aferição da existência de valores naturais em presença que possam constituir eventual 
condicionantes, foi sobreposta, através da utilização de ferramentas SIG, os elementos vetoriais 
do projeto aos limites das Áreas Classificadas incorporadas no Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas (SNAC) definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho,que engloba a Rede 
Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000 e 
as demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado 
Português. Verificou-se ainda se o local em estudo faz parte de alguma Área Importante para as 
Aves (IBA – estatuto atribuído pela BirdLife International aos locais mais importantes do 
planeta para a avifauna) (Costa et al., 2003). 

4.8.2.1 – Flora e vegetação 

Trabalho de campo 

Com o objetivo de caraterizar a flora existente na área de estudo realizou-se uma visita de 
campo no dia 8 de maio de 2021. Durante esta visita percorreu-se toda a área de um modo 
geral e, em maior detalhe, o limite da ampliação da Zona Industrial da Guia, tendo-se sido 
registadas as diversas espécies vegetais identificadas no local. Para cada biótopo foram 
identificadas as espécies dominantes no mesmo. Foram ainda identificadas, sempre que 
possível, as espécies bioindicadoras dos Habitats da Rede Natura 2000 (Habitats listados no 
Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro).  

Sempre que necessário, recorreu-se à recolha de material vegetal para posterior identificação 
em laboratório. A identificação foi feita com base na Flora Ibérica (Castroviejo et al., 1986-
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2016), utilizando-se a Nova Flora de Portugal (Franco, J.A. 1971, 1982, 1994, 1998, 2003) 
sempre que o volume da Flora Ibérica não estivesse disponível para a família em questão. A 
nomenclatura seguida foi a adotada pela ALFA (Associação Portuguesa de Fitossociologia), 
disponível em http://www3.uma.pt/alfa/. 

Pesquisa bibliográfica 

Para complementar a listagem de espécies florísticas obtida durante o trabalho de campo, foi 
efetuada pesquisa bibliográfica na qual foram procurados os trabalhos mais relevantes sobre 
flora e vegetação da região e que se encontram listados no Quadro IV.40. Em específico foi 
consultado o portal Flora-On - Flora de Portugal Interativa. 

 

Título Autor/ Ano de publicação 

Plantas a proteger em Portugal Continental Dray, 1985 

Distribuição de Ptéridofitos e Gimnospérmicas em Portugal Franco & Afonso, 1982 

Lista de espécies botânicas a proteger em Portugal Continental Ramos & Lopes, 1990 

The Orchid Flora of Portugal Tyteca, 1997 

Relatório Nacional de Implementação da Diretiva Habitats ICNB, 2008a 

Rede Natura 2000 – 3º Relatório Nacional de Aplicação da 

Diretiva Habitats 
ICNF, 2012 

Flora ibérica – Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas 

Baleares 

Real Jardín Botânico – 

CSIC, 2008 

Flora On – Flora de Portugal interativa  Flora On, 2020 

Quadro IV.40 – Principais trabalhos consultados para a caraterização da flora e vegetação 
presente na área de estudo 

Identificação de espécies de flora de maior relevância ecológica no contexto do Projeto 

Efetuou-se ainda uma pesquisa bibliográfica dirigida para as espécies de flora com maior 
relevância ecológica. Consideram-se espécies de maior relevância ecológica na área de estudo, 
as espécies de flora incluídas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de 
novembro. Foram, também, consideradas as espécies de flora endémicas de Portugal, bem 
como espécies que apresentam legislação nacional de proteção. 

http://www3.uma.pt/alfa/


 

2021.107.EIA                                                                                                      132                                                                                           EXPANSÃO ZI GUIA 

Para cada espécie incluída em pelo menos um dos parâmetros anteriormente referidos 
analisou-se, ainda, a possibilidade da sua ocorrência na área de estudo, tendo por base os 
biótopos cartografados mais favoráveis e as áreas de ocorrência conhecidas para cada espécie. 
No Quadro IV.41 apresentam-se os critérios utilizados na definição do tipo de ocorrência. 
 

Tipo de ocorrência Critérios 

Confirmada Presença confirmada durante o trabalho de campo 

Provável 
Presença confirmada nas áreas classificadas mais próximas ou na 

quadrícula UTM 10x10km; ou com ocorrência de biótopo favorável 

Improvável 

Presente nas áreas classificadas mais próximas ou na quadrícula UTM 

10x10km, no entanto os biótopos presentes na área de estudo não 

apresentam condições favoráveis para a sua ocorrência. 

Quadro IV.41 – Critérios de definição dos tipos de ocorrência para as espécies da flora 
inventariada para a área de estudo 

4.8.2.2 – Fauna 

Trabalho de campo 

O trabalho de campo relativo à fauna decorreu no dia 8 de maio de 2021. Durante as 
deslocações efetuadas pela área de estudo registaram-se todas as observações diretas e/ou 
indiretas (indícios de presença, observação de cadáveres) de espécies de fauna. 

Pesquisa bibliográfica 

De forma a recolher o máximo de informação relevante para a área de estudo, foi consultada 
bibliografia específica e geral para cada um dos grupos em questão, e para espécies de maior 
relevância (Quadro IV.42).   
 

Grupo Referência 
Escala de apresentação da 

informação 

Herpetofauna 

Loureiro et al., 2008 Quadrículas 10x10km 

Brito et al, 1998 Quadrículas 10x10km 

Araújo et al., 1997 Quadrículas 10x10km 
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Grupo Referência 
Escala de apresentação da 

informação 

Aves 

Palma et al., 1999 Nível Nacional 

Equipa Atlas, 2008 Quadrículas 10x10km 

Catry et al, 2010 Nível Nacional 

Costa et al, 2003 Nível Nacional 

Mamíferos 

Fernandes, 2007 Nível Nacional 

Palmeirim & Rodrigues, 1992 Nível nacional 

Palmeirim, 1990 Nível nacional 

Mathias et al. 1999 Quadrículas 50x50km 

Rainho, 2013 Quadrículas 10x10km 

Bencatel, 2017  Quadrículas 10x10km 

Trindade et al, 1998 Quadrículas 10x10km 

Todos os grupos 

ICNB, 2008a Quadrículas 10x10km 

2019 IUCN Red List of Threatened 

Species 
Nível nacional 

Quadro IV.42 – Principais trabalhos consultados para a caraterização da fauna  
na área de estudo 

De forma a homogeneizar a informação obtida através das diferentes fontes, discriminou-se a 
ocorrência das espécies em Potencial ou Confirmada, de acordo com os critérios apresentados 
no Quadro IV.43. 

 

Grupo 
Tipo de ocorrência 

Potencial Confirmado 

Anfíbios e répteis 

a espécie ocorre em, pelo menos, 

uma das quadrículas 10x10km 

adjacentes à qual se insere a área 

de estudo 

a espécie foi inventariada durante o 

trabalho de campo e/ou está 

confirmada para a quadrícula 

10x10km em que a área de estudo 

se insere (sendo caraterística dos 

biótopos que aí ocorrem) 

Aves a espécie ocorre em, pelo menos, a espécie foi inventariada durante o 
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Grupo 
Tipo de ocorrência 

Potencial Confirmado 

uma das quadrículas 10x10km 

adjacentes à qual se insere a área 

de estudo 

trabalho de campo e/ou a espécie 

ocorre na quadrícula 10x10km em 

que área de estudo se insere (sendo 

caraterística dos biótopos que aí 

ocorrem) 

Mamíferos  

a espécie ocorre em, pelo menos, 

uma das quadrículas 10x10km 

adjacentes à qual se insere a área 

de estudo 

a espécie foi inventariada durante o 

trabalho de campo (incluindo 

inquéritos) e/ou está confirmada 

para a quadrícula 10x10km em que 

área de estudo se insere (sendo 

caraterística dos biótopos que aí 

ocorrem) 

Quadro IV.43 – Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies de 
fauna inventariadas para a área de estudo 

Identificação de espécies de fauna de maior relevância ecológica no contexto do Projeto 

A identificação das espécies com maior relevância ecológica teve em consideração o valor 
conservacionista das espécies, mas também a sua suscetibilidade à tipologia do Projeto em 
causa. Como tal, das espécies inventariadas para a área de estudo com ocorrência regular, 
consideram-se de maior relevância ecológica as que potencialmente são afetadas pelo Projeto 
e se incluem em, pelo menos, um dos seguintes critérios: 

• com estatuto de conservação Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN) e Vulnerável 
(VU), segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal [LVVP] (Cabral et al., 
2006);  

• classificadas como SPEC 1, de acordo com os critérios da BirdLife International para a 
avifauna; 

• consideradas prioritárias (Anexo A-I*) pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de 
novembro; 
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• com presença regular na área em estudo e que, pela tipologia do Projeto, sejam 
potencialmente afetadas. 

4.8.2.3 – Biótopos e habitats 

Foram considerados dois tipos de unidades do ponto de vista ecológico, as quais se definem do 
seguinte modo: 

• Habitat – Termo utilizado estritamente para referir os Habitats da Rede Natura 2000 e 
que constam do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril com a redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro. 

• Biótopo – Região uniforme em termos de condições ambientais das espécies faunísticas 
e florísticas que aí ocorrem. É o espaço limitado em que vive uma biocenose, a qual é 
constituída por animais e plantas que se condicionam mutuamente e que se mantêm 
através do tempo num estado de equilíbrio dinâmico. O biótopo pode ser 
ecologicamente homogéneo ou consistir num agrupamento de diferentes entidades 
biológicas (Font Quer, 2001). 

Um biótopo pode, por conseguinte, ser constituído por um ou mais Habitats da Rede Natura 
2000. Por vezes a delimitação geográfica entre dois ou mais Habitats não é possível, quer por 
aspetos taxonómicos, quer por limitações de campo. 

Caraterização de biótopos e Habitats 

A cartografia dos biótopos e habitats da área de estudo foi feita com base em ortofotomapas e 
no trabalho de campo. Através da fotointerpretação dos ortofotomapas foram delineados os 
polígonos correspondentes aos diversos tipos de ocupação do solo presentes na região. 
Durante o trabalho de campo, realizado no dia 8 de maio de 2021 percorreu-se toda a área de 
um modo geral e, em maior detalhe, a área limite de intervenção pelo Projeto, procedendo-se à 
identificação dos biótopos e/ou habitats existentes em cada polígono.   

Toda a informação obtida foi referenciada no SIG tendo sido a escala de digitalização das 
parcelas de 1:5000. 

Os habitats constantes do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, considerados de 
interesse comunitário e cuja conservação exige a designação de zonas especiais de 
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conservação, foram identificados por: consulta bibliográfica (fichas do PSRN2000); e análise da 
listagem de espécies vegetais obtida durante o trabalho de campo ou confirmação direta in 
situ. 

Deste modo, considera-se que um habitat tem ocorrência Confirmada na área de estudo 
quando foi observada durante o trabalho de campo, cumprindo os critérios da respetiva ficha 
do PSRN2000 (e.g. presença das espécies bioindicadoras); Potencial, quando apenas foi 
observada a presença de biótopo favorável, não tendo sido possível confirmar a presença das 
espécies bioindicadoras. 

Índice de Valorização dos Biótopos 

O valor de cada biótopo identificado na área de estudo foi obtido através da aplicação de um 
Índice: Índice de Valorização de Biótopos – IVB (Costa et al, não publ.). Este é calculado através 
da média aritmética de 6 variáveis, cujos parâmetros variam de 0 a 10, sendo este último o 
valor máximo que cada biótopo pode apresentar (ver Anexo I). A sua importância 
conservacionista é atribuída através da comparação dos respetivos valores, verificando-se se a 
classificação obtida é congruente com a realidade ecológica, de modo a salvaguardar 
hierarquias ambíguas deste ponto de vista. As variáveis utilizadas são as seguintes: 

1. Inclusão no Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro; 

2. Grau de raridade a nível nacional; 

3. Grau de naturalidade; 

4. Tendência de distribuição a nível nacional; 

5. Capacidade de regeneração; 

6. Associação com espécies florísticas e faunísticas ameaçadas e/ou endémicas. 

Os valores atribuídos podem ser agrupados em classes: 

• Biótopos com IVB superior a 8,0 – valor muito elevado 

• Biótopos com IVB superior a 6,0 – valor elevado 
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• Biótopos com IVB superior a 4,0 – valor médio 

• Biótopos com IVB superior a 2,0 – valor baixo 

• Biótopos com IVB inferior a 2,0 – valor muito baixo 

4.8.2.4 – Identificação de áreas de maior relevância ecológica no contexto do Projeto 

A delimitação de áreas de maior relevância ecológica (de maior interesse conservacionista) foi 
efetuada através da análise detalhada da informação recolhida. Foram definidos critérios para a 
sua definição, os quais se incluem em dois níveis distintos. 

O primeiro nível corresponde às áreas consideradas ecologicamente “muito sensíveis”, 
definidas como condicionantes ecológicas e que foram integradas na Planta Síntese de 
Condicionantes do Projeto. Para a definição destas áreas utilizaram-se os seguintes critérios: 

• Áreas com presença de habitats ou espécies de flora prioritárias de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro; 

• Áreas que coincidam com os locais de reprodução ou abrigo de espécies animais 
com estatuto Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN) e Vulnerável (VU) em 
Portugal e/ou a nível internacional ou classificadas como SPEC 1, de acordo com os 
critérios da BirdLife International para a avifauna; 

O segundo nível corresponde às áreas consideradas “sensíveis”, cuja afetação deve ser evitada, 
quando tecnicamente viável:  

• Áreas com presença de habitats e espécies vegetais ou animais (que 
correspondam aos seus locais de abrigo e reprodução), as quais estejam incluídas no 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, sujeitas a legislação específica de 
proteção e consideradas raras a nível nacional. 

4.8.3 – Resultados 

4.8.3.1 – Áreas classificadas e Áreas Importantes para as Aves (IBA) 

A sobreposição dos elementos do Projeto com os limites das Áreas Classificadas incorporadas 
no SNAC, permitiu verificar que a área em estudo não sobrepõe a áreas classificadas. Da 



 

2021.107.EIA                                                                                                      138                                                                                           EXPANSÃO ZI GUIA 

mesma forma, também não se sobrepõe a outras áreas relevantes para a conservação de 
fauna.  

As áreas Classificadas mais próximas encontram-se fora da área de influência do Projeto (mais 
de 10km) e são as seguintes: 

• Zona de Proteção Especial PTZPE0060 - Aveiro/Nazaré, criada pelo Decreto 
Regulamentar nº17/2015, de 22 de setembro, localizada a cerca de 10 km a Oeste. E 
Zona Especial de Conservação PTCON0063 Maceda/Praia da Vieira, criada pelo 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2019. 

• Zona Especial de Conservação PTCON0045 – Sicó/Alvaiázere, criado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 76/00 de 5 de julho, localizado a cerca de 17 km a Este; e 

• Zona Especial de Conservação PTCON0046 – Azabuxo/Leiria, criado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 76/00 de 5 de julho, localizado a cerca de 21km a Sul; 

4.8.3.2 – Flora e Vegetação 

Caraterização biogeográfica, bioclimática e fitossociológica 

De acordo com Costa et al. (1998) em termos biogeográficos, bioclimáticos e fitossociológicos a 
área de estudo localiza-se na Província Gaditano-Onubro-Algarviense, no Subsector Oeste-
Estremenho, Superdistrito Costeiro Português. 

Este, é um território litoral de areias e arribas calcárias, que se estende desde a Ria de Aveiro 
até ao Cabo da Roca. É essencialmente termomediterrânico. Armeria welwitschii subsp. cinerea 
e Limonium plurisquamatum são endémicos deste Superdistrito, e Armeria welwitschii subsp. 
welwitschii, Corema album, Halimium halimifolium, Halimium calycinum, Herniaria maritima, 
Iberis procumbens, Juniperus turbinata, Limonium multiflorum, Linaria caesia subsp. 
decumbens, Stauracanthus genistoides, Ulex europaeus subsp. latebracteactus são alguns dos 
táxones diferenciais desta unidade.  

As suas dunas são a área preferencial de distribuição da comunidade de “duna cinzenta” 
Armerio welwitschii-Crucianellietum maritimae. Os sabinais Osyrio quadripartitae-Juniperetum 
turbinatae e Querco cocciferae- Juniperetum turbinatae são as comunidades permanentes 
respectivamente das dunas e das arribas calcárias respectivamente. Ainda nestas arribas 
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também se observam os tojais Daphno maritimi-Ulicetum congesti, Salvio sclareoidis-Ulicetum 
densi ulicetosum densi e as comunidades casmofíticas aero-halinas Limonietum multiflori-
virgati e Dactylo marini- Limonietum plurisquamati, esta última endémica do superdistrito. 
Outras comunidades exclusivas deste território são: o mato psamofílico Stauracantho 
genistoidis-Coremetum albi e o medronhal dunar de carácter oceânico Myrico faiae-Arbutetum 
unedonis inéd.. 

Também ocorrem algumas lagoas, cuja vegetação hidrofítica se assemelha à que surge no 
Superdistrito Sadense. 

Elenco florístico 

Como resultado do trabalho de campo e da pesquisa bibliográfica efetuada foram identificadas 
247 taxa com potencial de ocorrência para a área de estudo, distribuídos por 69 famílias 
botânicas (ver elenco florístico no Anexo 4.2). O trabalho de campo em particular permitiu o 
registo de 22 destas espécies florísticas.  

Estando presentes extensas áreas florestais, de pinhal bravo e eucalipto, é certo que as 
espécies arbóreas mais representativas são o pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e eucalipto 
(Eucalyptus globulus). Não foram observadas quercíneas na área de estudo, com porte arbóreo, 
ou seja, registou-se apenas Quercus lusitanica que apresenta porte arbustivo. O substrato 
arbustivo é pouco diversificado, observando-se uma predominância dos géneros Ulex e Cistus, 
entre outras. 

No geral, a área de estudo apresenta sinais evidentes de presença humana, seja pela 
proximidade à já existente Zona Industrial da Guia, seja pelas explorações florestais fortemente 
patentes na zona, com consequências visíveis a nível do desenvolvimento do sobcoberto 
(genericamente pouco desenvolvido), assim como na sua diversidade. Está também presente, 
ainda que de forma pontual a presença de elementos que evidenciam a degradação do valor 
ecológico da área, como é o caso da presença de espécies exóticas com carácter invasor, de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 92/2019, de 10 de julho. Foi registada a presença de  acácia-de-espigas (Acacia 
melanoxylon) e canas (Arundo donax) (Figura 4.42 4.42; Figura 4.43). Fora da área de 
implantação do projeto foi ainda observada mimosa (Acacia dealbata). 
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Figura 4.42  – Vista para núcleo de acácia-de-
espigas (Acacia longifolia), na área de estudo 

Figura 4.43 – Vista para núcleo de canas 
(Arundo donax), na área de estudo 
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Fonte: Carta Militar n.º261  

Figura 4.44 – Localização dos núcleos de espécies exóticas invasoras registados na área de 
estudo 

Espécies de flora de maior relevância ecológica 

A pesquisa bibliográfica permitiu a identificação de 17 espécies com maior relevância ecológica, 
cuja distribuição coincide com a região onde a área de estudo se insere (Quadro IV.34). As 
espécies com maior interesse para a conservação são aquelas que figuram nos Anexos B-II e B-
IV do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, tendo sido também consideradas 
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espécies endémicas de Portugal, bem como espécies que apresentam legislação nacional de 
proteção. 

Tendo-se efetuado uma análise dos biótopos disponíveis na área de estudo e das preferências 
ecológicas das espécies, classificou-se o potencial de ocorrência de sobreiro (Quercus suber), 
como “Provável”, sendo que as restantes têm ocorrência “Improvável”. Efetivamente, verificou-
se que grande parte das espécies inventariada está associada a biótopos que não ocorrem aqui, 
mas sim em zonas de serra ou fortemente rochosas (proximidadea Sicó), linhas de água, ou por 
outro lado, meios dunares mais litorais. Assim, ainda que estas espécies surjam na pesquisa 
efetuada, os núcleos da espécie ou são muito localizados ou o biótopo de ocorrência na área de 
estudo não é o mais favorável. 

Durante o trabalho de campo realizado não foi confirmada a presença das espécies listadas no 
Quadro IV.44.  
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Asparagácea Roscos aculeastes - B-V - - - LC 

Sob coberto de bosques 
(carvalhais, sobreirais e azinhais) e 
em matagais esclerófilos. Espécie 

com grande plasticidade ecológica, 
ocorre também em matagais 
sobre dunas estabilizadas ou 

fendas de afloramentos rochosos. 
Em geral, prefere locais 

ensombrados e frescos, em baixas 
altitudes 

  X X Im 

Asteraceae Leuzea longifolia Lusitano B-II e B-IV - - - VU 
Tojais e urzais higrofílicos. 

Preferentemente sobre solos 
arenosos, algo húmidos. 

X     Im 

Caryophyllaceae Silene longicilia Lusitano B-II e B-IV - V - LC Matos,  afloramentos rochosos   X   Im 

Juncaceae Juncus valvatus var. valvatus Lusitano B-II e B-IV - V V NT 

Prados húmidos perto de linhas de 
água e charcos.  Também em 
bermas de caminhos ou de 

estradas onde haja acumulação de 
água. 

  X   Im 

Scrophulariaceae Verbascum litigiosum Lusitano B-II e B-IV - V V NT Areias litorais, dunas secundárias       Im 

Fagaceae Quercus suber - - 
Decreto-

Lei n.º 
169/2001  

- - - Matos, matagais, bosques 
      

P 

 Brassicaceae Arabis sadina Lusitano B-II e B-IV - V R LC Arribas litorais, afloramentos 
rochosos ou solos pedregosos   X   Im 

Amaryllidaceae  Narcissus calcicola Lusitano B-II e B-IV - E nA LC Afloramentos rochosos, clareiras   X X Im 
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pedregosas 

 Lamiaceae Thymus villosus ssp villosus Lusitano B-IV - V - LC 
Matos xerofílicos, medronhais, 

pinhal. Em substratos ácidos 
(quartzitos, xistos). X   X 

Im 

 Fabaceae Anthyllis vulneraria ssp. lusitanica Ibérica B-V - - - LC -   X   Im 

 Amaryllidaceae Narcissus bulbocodium - B-V - - - LC 

A spp. obesus: sítios pedregosos, 
arribas litorais. A 

spp. bulbocodium: prados 
húmidos, margens de linhas de 

água   X   

Im 

 Saxifragaceae Saxifraga cintrana Lusitano B-II e B-IV - E E VU Comunidades rupícolas em fendas 
de rochas, muros calcários.   X X Im 

Quadro IV.44 – Lista de espécies da flora com maior interesse para a conservação referenciadas para a área de estudo. Diretiva Habitats: 

D.L. n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (anexos); Ramos & Carvalho, 1990: E – Em Perigo de 

Extinção, V – Vulnerável. Dray, 1985: E – Em perigo de extinção, R – rara, V – vulnerável, A – ameaçada, NA – Não ameaçada, I – Categoria 

Indeterminada; SICs: SIC Azabucho/Leiria:  Ficha do Sítio Rede Natura 2000 Azabucho/Leiria, SIC Sicó/Alvaiázere: Ficha do Sítio Rede Natura 2000 

Sicó/Alvaiázere, Relatório Nacional (RN): Relatório de Implementação da Diretiva Habitats (presença nas quadrículas UTM 10x10km onde se insere a 

área de estudo); Ocorrência (AE – Área de estudo; AI – Área de implantação do projeto): C – confirmada; P – Provável; Im – Improvável. 
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4.8.3.3 – Fauna 

Elenco faunístico  

Para a área de estudo foram inventariadas 143 espécies de fauna, das quais 5 foram 
confirmadas pelo trabalho de campo (Quadro IV.45; Anexo 4.3). Das espécies inventariadas, 15 
estão classificadas com estatuto desfavorável de conservação segundo o Livro Vermelho de 
Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006). Nenhuma destas espécies foi registada no âmbito 
do trabalho de campo realizado.  
 

Grupo faunístico Trabalho 
de campo 

Pesquisa bibliográfica 
Total 

% espécies 
face ao 

total 
nacional 

Espécies 
com 

estatuto 

% espécies 
com estatuto 
face ao total 

nacional Potencial Confirmada 

Anfíbios 0 4 8 12 70.6 0 0.0 
Répteis 1 4 5 9 32.1 2 25.0 

Aves 3 26 56 82 27.9 4 5.3 
Mamíferos 1 23 15 38 55.9 9 60.0 

Total 5 57 84 141 30.8 15 11.6 

Quadro IV.45 – Número de espécies dos grupos faunísticos considerados que foram 
inventariadas para a área de estudo e respetivas categorias de ocorrência  

LVVP – Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006). 

Anfíbios e Répteis 

A presença de Vipera latastei e Podarcis carbonelli na área de estudo foi considerada 
confirmada na quadrícula UTM 10x10km onde a área de estudo se insere, segundo Loureiro 
et al. (2010). Os biótopos presentes na área selecionada para a prospeção apresentam não 
apresentam condições favoráveis para a ocorrência destas espécies. 

Aves 

Na área de estudo não são conhecidos locais de nidificação de nenhuma das espécies de 
maior relevância ecológica inventariadas (ICNB, 2010). Durante o trabalho de campo, não 
foi possível identificar a presença de ninhos. 
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Relativamente ao Accipiter gentilis, a sua presença não está confirmada nas quadrículas 
UTM 10x10km onde se insere a área de estudo segundo a Equipa Altas (2008). Os biótopos 
presentes na área de estudo apresentam condições para a sua ocorrência, nomeadamente 
nas áreas florestais. A área selecionada para prospeção não apresenta condições favoráveis 
para a nidificação desta espécie. 

A área de estudo não tem condições favoráveis para a nidificação de Falco peregrinus. A 
espécie poderá ocorrer na área de estudo de forma pontual. Contudo, considera-se pouco 
provável a sua ocorrência na área selecionada para prospeção.  

Segundo Equipa Altas (2008), Caprimulgus aeropaeus ocorre nas quadrículas UTM 10x10km 
onde a área de estudo está inserida. A espécie encontra condições favoráveis na área de 
estudo, especialmente nas zonas florestais. No entanto, tendo em conta que a área 
selecionada é adjacente a uma zona industrial, e se encontra próxima de um núcleo urbano, 
considera-se que não reúne condições para a nidificação da espécie.  

A Sylvia borin é um migrador de passagem na região onde se localiza a área de estudo, pelo 
que não nidifica nesta zona. Assim, cesta espécie poderá ocorrer pontualmente em 
qualquer local da área de estudo durante o período de migração. 

Durante o trabalho de campo identificaram-se apenas 3 espécies de aves, todas comuns, 
nenhuma delas apresentando estatuto desfavorável de conservação, segundo o LVVP 
(Cabral et al., 2006). 

De acordo com o “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas 
aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica” (ICNB, 2010), a área de estudo não 
se sobrepõe a quaisquer áreas consideradas muito sensíveis e ou sensíveis para outras 
espécies de aves. 

Mamíferos 

Para a quadrícula UTM 10x10km intercetada pela área de estudo foi possível inventariar 38 
espécies de mamíferos, 13 com ocorrência confirmada e 25 com ocorrência potencial (ver 
listagem no Anexo III). Do total de espécies, 14 referem-se a mamíferos terrestres e 24 
espécies a quirtópteros. Durante o trabalho de campo foram observados indícios de 
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presença de apenas uma espécie, coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), uma espécie 
comum. 

Durante o trabalho de campo não se identificaram estruturas com potencial para 
funcionarem como abrigos de quirópteros. Segundo a informação disponível (ICNB 2010; 
Rainho et al. 2013), na área de estudo não existem abrigos de importância nacional ou 
outros abrigos. A área de estudo tem condições favoráveis para funcionarem como áreas de 
alimentação das espécies de quirópteros consideradas de maior relevância ecológica: 
Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus 
mehelyi, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis escalerai e Miniopterus 
schreibersii. A grande maioria destas espécies tem hábitos cavernícolas ou fissorícolas. Na 
área selecionada para prospeção não existem estruturas com condições para funcionarem 
como abrigos destas espécies. As espécies poderão utilizar esta área como locais de 
alimentação ou passagem. 

Espécies de fauna de maior relevância ecológica 

A aplicação dos critérios definidos no capítulo da metodologia permitiu listar 15 espécies 
como sendo mais relevantes em termos da conservação da biodiversidade, 12 delas 
confirmadas para a área de estudo (Quadro IV.46). 
 

Grupo 
Espécie 

LVVP SPEC 
DL156-

A, 
2013 

UTM 
10x10km 

AE Nome científico Nome comum 

Réptil 
Podarcis carbonelli Lagartixa-ibérica VU - - C 

Vipera latastei Víbora-cornuda VU - - P 

Ave 

Accipiter gentilis Açor VU N-S - P 

Falco peregrinus Falcão-peregrino VU N-S A-I P 

Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento VU 2 A-I C 

Sylvia borin Toutinegra-das-figueiras VU N-SE - P 

Mamíferos 

Rhinolophus euryale Morcego-de-ferradura-mediterrânico CR - B-II P 

Rhinolophus 
ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande VU - B-II C 

Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno VU - B-II C 

Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-mourisco CR - B-II P 

Myotis bechsteinii Morcego de Bechstein EN - B-II P 
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Grupo 
Espécie 

LVVP SPEC 
DL156-

A, 
2013 

UTM 
10x10km 

AE Nome científico Nome comum 

Myotis blythii Morcego-rato-pequeno CR - B-II P 

Myotis myotis Morcego-rato-grande VU - B-II P 

Myotis escalerai Morcego-de-franja do Sul VU - B-IV P 

Miniopterus schreibersii Morcego-de-peluche VU - B-II C 

Quadro IV.46 – Lista das espécies de maior valor para a conservação, tipo de ocorrência  
na área de estudo. Presença nas quadrículas UTM 10x10km onde a área de estudo se insere: C 

– confirmada, P - Potencial. 

4.8.3.4 – Biótopos e Habitats 

A caraterização dos biótopos foi realizada na globalidade da área de estudo. No total foram 
cartografados 7 biótopos distintos: eucaliptal, pinhal bravo, floresta mista, pinhal manso, 
matos, ruderal e humanizado (Quadro IV.46 e Figura 4.2). 

A área de estudo é caraterizada por uma cobertura vegetal bastante homogénea, sendo 
dominada por explorações florestais de pinheiro-bravo, eucalipto ou misto, o que representa 
cerca de 59% da área total cartografada. No decurso da visita, verificou-se que algumas 
parcelas foram cortadas, encontrando-se atualmente sem coberto vegetal ou incipiente 
(incluídas no biótopo ruderal). Regista-se ainda plantação de pinheiro-manso na faixa de 
proteção de uma linha elétrica que atravessa a área de estudo.  

Tratando-se de uma área com forte pressão silvícola, verifica-se que, na maior parte da área, o 
sob coberto das plantações é escasso a pouco desenvolvido. É também pobre do ponto de vista 
florístico. 

Em termos de áreas naturais, verifica-se que estão presentes algumas áreas de matos, onde é 
frequente a regeneração de pinheiro-bravo. Totalizam cerca de 12% da área total cartografada 
(Quadro IV. 47). Não foram registadas linhas de água ou outras áreas com alguma importância 
ecológica.  

A área de estudo apresenta ainda alguns sinais de perturbação, sendo notada a presença de 
elementos que evidenciam a degradação do valor ecológico da área, como é o caso da presença 
pontual de espécies exóticas com carácter invasor. 



 

2021.107.EIA                                                                                            149                                                                       EXPANSÃO ZI GUIA 

 

Biótopo 
Habitats do DL 156-A/2013 que 

inclui 
Área (ha) Percentagem (%) 

Eucaliptal - 5.0 7.9 

Pinhal bravo - 30.8 48.1 

Floresta mista - 1.9 3.0 

Pinhal manso - 3.5 5.5 

Matos - 7.7 12.0 

Ruderal  4.0 6.3 

Humanizado  11.0 17.2 

TOTAL 64.0 100.0 

Quadro IV.47 – Área dos biótopos presentes na área de estudo, habitats do Decreto-Lei n.º 156-
A/2013, de 8 de novembro que possui, e respetiva percentagem face ao total de cada uma das 

áreas consideradas 

Verificou-se com a análise bibliográfica efetuada (ICNB, 2008) que há um número 
significativo de Habitat Naturais e seminaturais constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 
156-A/2013, de 8 de novembro na região onde se insere a área de estudo. Não obstante a 
existência de um número considerável de Habitats na região, a área de estudo considerada 
não apresenta condições para os sustentar, quer pela sua localização geográfica, dimensão 
ou constituição da paisagem.  

No âmbito do trabalho de campo realizado, não foram identificadas quaisquer comunidades 
vegetais com correspondência a habitats naturais.  
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Fonte: Carta Militar n.º261  

Figura 4.45 – Cartografia de Biótopos existentes na área de estudo 
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Biótopo Habitats IVB Descrição Fotografia 

Eucaliptal - 0,8 

Povoamento de eucalipto (Eucalyptus 
globulus), em diferentes estádios de 

desenvolvimento. Pontualmente, 
podem estar presentes outras espécies 
arbóreas, como o pinheiro-bravo. No 

geral, o sobcoberto é pouco 
desenvolvido. Apresenta um valor 

reduzido do ponto de vista da 
conservação uma vez que as 

monoculturas desta espécie são 
conhecidas pela sua reduzida riqueza 
específica e diversidade na totalidade 

dos grupos faunísticos.  

Pinhal bravo - 2,2 

Consiste em povoamentos de pinheiro-
bravo (Pinus pinaster), em diferentes 
estádios de desenvolvimento. O seu 

sobcoberto apresentada-se de pouco 
desenvolvido a bem desenvolvido. 

Pontualmente podem estar presentes 
outras espécies arbóreas, como é o 

caso de eucalipto.  

Apresenta um valor ecológico baixo. 

 

Floresta 
mista - 2,0 

Consiste em povoamentos mistos com 
presença de pinheiro-bravo e eucalipto. 
Apresenta frequentemente sobcoberto 

pouco desenvolvido. Tem um valor 
ecológico baixo. 
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Biótopo Habitats IVB Descrição Fotografia 

Pinhal 
manso - 1.5 

Diz respeito a plantação de pinheiro-
manso (Pinus pinea) correspondente à 

Faixa de Gestão de Combustível  
associada à infraestrutura de transporte 

de energia elétrica muita alta tensão. 

 

Matos - 5,2 

Corresponde a matos com diferentes 
níveis de desenvolvimento (de matos 

incipientes a matos bem 
desenvolvidos), derivado de estarem 

inseridos numa área fortemente 
florestal. Na área de estudo, apresenta 

uma composição florística algo 
homogénea, com predominância por 
tojo. Podem estar presentes espécies 
arbóreas, como é o caso do pinheiro-

bravo, eucalipto. Apresenta valor 
ecológico médio.  

Ruderal - 0,8 

Diz respeito a áreas sujeitas a 
perturbação, como é o caso de bermas 
de estrada, ou parcelas com ausência 

de vegetação (áreas florestais cortadas, 
sem regeneração significativa da 

vegetação). Apresenta valor ecológico 
muito reduzido. 

 

Humanizado - 0,0 

Corresponde a edificações (zona 
industrial existente), rodovias e 

caminhos presentes na área de estudo. 

Apresenta um valor muito reduzido do 
ponto de vista ecológico. 

- 

Quadro IV.48 – Caraterização dos biótopos presentes na área de estudo 
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4.8.3.5 – Áreas de maior relevância ecológica 

Segundo os critérios descritos na metodologia, não foram identificadas áreas de maior 
relevância ecológica na área de estudo ou nas suas proximidades. 

4.9 – COMPONENTE SOCIAL 

4.9.1 – Metodologia 

A caraterização social da área em estudo será efetuada em função de três níveis de análise: 
regional, concelhio e local. 

A abordagem realizada ao nível do “enquadramento regional e concelhio” implica a 
caraterização: 

− Da população, a qual será analisada numa perspetiva dinâmica, pretendendo-se traçar uma 
tendência de comportamento das variáveis que mais tradicionalmente a caraterizam: 
evolução e padrão de crescimento da população, estrutura etária, nível de instrução da 
população e densidade populacional; 

− Do parque habitacional; 

− Da estrutura económica, nomeadamente em termos de população ativa, emprego e 
sectores de atividade; 

− Das infraestruturas e serviços existentes na envolvente do projeto, nomeadamente dos 
níveis de atendimento das redes de abastecimento de água e saneamento básico, dos 
transportes e acessibilidades e dos equipamentos e edificações. 

Esta abordagem foi efetuada, sobretudo, com base numa análise sociográfica, utilizando como 
principais fontes de informação: 

– INE, Censos 2001, XIV Recenseamento Geral da População, IV Recenseamento Geral da 
Habitação; 

– INE, Censos 2011, XV Recenseamento Geral da População, V Recenseamento Geral da 
Habitação;  
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A análise efetuada para a população são os disponíveis para os Censos 2001 e 2011, sempre 
que haja dados disponíveis e posteriores a 2011, serão analisados. Os dados de freguesia 
disponíveis são os referentes às freguesias existentes à data dos dados disponíveis.  

A partir de 1 de janeiro de 2015 entrou em vigor uma nova versão das NUTS (NUTS 2013), o 
concelho de Pombal antes da alteração integrava-se na NUT III – Pinhal Litoral passando a 
integrar a NUT III – Região de Leiria. 

4.9.2 – População 

Administrativamente, o local de implantação do projeto pertence ao distrito de Leiria, insere-se 
na NUT II (região Centro), NUT III (região de Leiria), concelho de Pombal e União de freguesias 
da Guia, Ilha e Mata Mourisca. 

Na Figura 4.46 apresenta-se, o enquadramento geográfico ao nível regional e local, com a 
indicação do concelho e da freguesia onde se insere o projeto. 

 
                                                                                                                               Fonte: CAOP,2020 

Figura 4.46 – Concelho de Pombal e União de freguesias da Guia, Ilhas e Mata Mourisca 
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A região de Leiria é uma sub-região estatística portuguesa que engloba 10 concelhos, 
designadamente, Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, 
Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós. 

Em 2011, o concelho de Pombal pertencia à sub-região do Pinhal Litoral que englobava, para 
além do concelho de Pombal, os concelhos da Batalha, Leiria, Marinha Grande e Porto de Mós. 

O concelho de implementação do projeto, Pombal, ocupa uma área de 626,0 km2, distribuída 
atualmente por 13 freguesias, nas quais residiam, em 2019, 51.461 habitantes, o que 
representa cerca de 18,1% de toda a população da Região de Leiria e cerca de 2,32% da Região 
Centro, apresentando uma densidade populacional de 82,2 hab/km2.   

Na figura seguinte, apresenta-se a evolução da população residente em 2001, 2011 e 2019 para 
a região Centro, região do Pinhal Litoral (em 2001 e 2011) e Região de Leiria (em 2019) e para o 
concelho inserido na região, concelho Pombal.  

 
Fonte: Censos 2001, 2011 e Estimativas Anuais da População Residente  

Figura 4.47 – Evolução da população residente na região Centro e sub-região do Pinhal 
Litoral/Região de Leiria 

Entre 2001 e 2019, na região Centro, a população diminuiu em cerca de 5,6%. Esta região 
regista alguns fenómenos de migração entre o interior e o litoral e de migração para outros 
países. No interior, o índice de envelhecimento é maior, assim como a perda de população. No 
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litoral a densidade populacional é maior, devido à existência dos centros urbanos mais 
importantes que apresentam fatores atrativos à fixação da população, nomeadamente, 
existência de equipamentos e infraestruturas, oferta de atividades de lazer e diversões 
culturais. 

A sub-região do Pinhal Litoral, entre 2001 e 2011, apresentou um aumento populacional de 4%. 
A partir de 2015, o concelho de Pombal passou a integrar a região de Leiria que englobava um 
maior número de concelhos que o Pinhal Litoral, assim, entre 2011 e 2019 verificou-se um 
aumento populacional de cerca de 9,1%. O concelho em análise apresentou uma diminuição 
populacional de cerca de 8,6%, percentagem superior à diminuição da população na região.  
 
Ao nível da região de Leiria, em 2019, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande são os concelhos 
que apresentam o maior abandono da população em toda a região de Leiria, 30,0% e 12,9%, 
respetivamente. 
 

Unidade Geográfica 

Populaça residente (hab) Variação 
entre 2001 

e 2019 
(%) 

2001 2011 2019 

Região de Leiria 287321 293941 284702 -0.9 
Alvaiázere 7287 7222 6597 -9.5 

Ansião 13128 13035 12039 -8.3 
Batalha 15002 15825 15963 6.4 

Castanheira de Pera 3733 3122 2614 -30.0 
Figueiró dos Vinhos 6169 6102 5568 -9.7 

Leiria 119847 126753 125267 4.5 
Marinha Grande 38681 38741 38508 -0.4 

Pedrógão Grande 3915 3850 3410 -12.9 
Pombal 55217 55018 51461 -6.8 

Porto de Mós 24342 24273 23275 -4.4 

       Fonte: Censos 2001, 2011 e Estimativas Anuais da População Residente  

Quadro IV.49 – Evolução da população residente na região de Leiria e nos concelhos desta 
região, entre 2001 e 2019  
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              Fonte: Censos 2001, 2011 e Estimativas Anuais da População Residente  

Figura 4.48 – Evolução da população residente na região de Leiria e nos concelhos desta região, 
entre 2001 e 2019 

 

 
                        Fonte: Censos 2001, 2011 e Estimativas Anuais da População Residente  

Figura 4.49 – Variação da população residente na região de Leiria e nos concelhos desta região, 
entre 2001 e 2019 
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• Evolução e Distribuição da População 

O concelho de Pombal, possui uma área de aproximadamente 626,0 km2, distribuído 
atualmente, por 13 freguesias. Os dados dos Censos de 2011 por freguesia são anteriores à sua 
junção de freguesias, optou-se por manter os dados relativos às ex-freguesias, o que permite 
uma avaliação mais localizada. A área de implantação da nova zona industrial inseria-se em 
2011, na freguesia da Guia. 

Relativamente à população residente, nas freguesias do concelho de Pombal, pode-se constatar 
que a freguesia mais populosa é Pombal, com 171870 habitantes em 2011. As freguesias onde 
se insere o projeto é a freguesia da Guia com 2672 habitantes. 
 

Concelho de Pombal e 
Freguesias 

População Residente (hab.) 
Variação da 

População (%) 

2001 2011 2001-2011 

Concelho de Pombal 56299 55217 -1.9 
Abiul 3090 2729 -11.7 

Albergaria dos Doze 1745 1765 1.1 
Almagreira 3075 3076 0.0 

Carnide 1722 1647 -4.4 
Carriço 3872 3653 -5.7 
Louriçal 5095 4720 -7.4 

Mata Mourisca 1942 1835 -5.5 
Pelariga 2291 2176 -5.0 
Pombal 16049 17187 7.1 
Redinha 2363 2117 -10.4 

Santiago de Litém 2550 2237 -12.3 
São Simão de Litém 1605 1382 -13.9 

Vermoil 2855 2656 -7.0 
Vila Cã 1725 1659 -3.8 

Meirinhas 1732 1775 2.5 
Guia 2726 2672 -2.0 
Ilha 1862 1931 3.7 

Fonte: INE, 2001 e 2011  

Quadro IV.50 – População residente, no concelho de Pombal e respetivas freguesias,  
entre 2001 e 2011 
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Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Figura 4.50 – Variação da população residente, no concelho de Pombal e respetivas freguesias, 
entre 2001 e 2011 

Das freguesias do concelho de Pombal que tiveram uma diminuição da população residente, 
destacam-se as freguesias de S. Simão de Litém, Santiago de Litém, Abiul e Redinha, com 
reduções de 13,9, 12,3, 11,7 e 10,4%, respetivamente. As freguesias em que se verificou 
evolução positiva da população foram nas freguesias de Pombal, Ilha, Meirinhas e Albergaria 
dos Doze, com crescimentos de 7,1, 3,7, 2,5 e 1,1%, respetivamente. A freguesia da Almagreira 
manteve-se praticamente com a mesma população. 

A diminuição população residente, em quase todo o concelho, pode ser explicada por um 
possível movimento migratório da população de outros concelhos e/ou para fora do país, 
devido à procura de oferta de trabalho ou melhor qualidade de vida. 

Quanto ao número de famílias existentes no concelho de Pombal e freguesia abrangida pelo 
projeto, apresenta-se na figura seguinte a sua variação entre 2001 e 2011. Da análise desta 
figura, e comparando-o com o quadro anterior, verifica-se que no concelho de Pombal o 
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número de famílias também diminuiu como a população residente entre 2001 e 2011, embora 
em menor percentagem. 

Uma situação com estas caraterísticas pode ser explicada pela tendência que se tem verificado 
para famílias menos numerosas. 
 

Concelho de Pombal e 

Freguesias 

N.º de Famílias 

Variação do 

n.º de Familias 

(%) 

2001 2011 2001-2011 
Pombal 23036 21223 -7.9 

Abiul 1391 1159 -16.7 
Albergaria dos Doze 819 703 -14.2 

Almagreira 1376 1185 -13.9 
Carnide 579 578 -0.2 
Carriço 1612 1346 -16.5 
Louriçal 2179 1777 -18.4 

Mata Mourisca 672 707 5.2 
Pelariga 1018 834 -18.1 
Pombal 6115 6585 7.7 
Redinha 1081 840 -22.3 

Santiago de Litém 1152 901 -21.8 
São Simão de Litém 706 575 -18.6 

Vermoil 1113 1014 -8.9 
Vila Cã 739 665 -10.0 

Meirinhas 687 662 -3.6 
Guia 992 1008 1.6 
Ilha 805 684 -15.0 

                                            Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Quadro IV.51 – Número de famílias, no concelho de Pombal e freguesias abrangidas pelo 
projeto, entre 2001 e 2011 

Em termos do número de famílias, o concelho de Pombal segue a tendência de diminuição da 
população residente, a freguesia de Guia segue a tendência contrária, de aumento do número 
de famílias. 

• Estrutura Etária da População 

Para analisar a estrutura etária da população, esta foi repartida em quatro grupos etários, 
permitindo a constituição das seguintes categorias: 
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- Menos de 15 anos; 

- 15 aos 24 anos; 

- 25 aos 64 anos; 

- Mais de 64 anos. 

A análise da evolução e distribuição da população por grupos etários será efetuada ao nível do 
concelho e da freguesia.  

Na Figura 4.51 e 4.52, analisa-se a evolução e distribuição da população residente por grupos 
etários, no concelho de Pombal e na freguesia da Guia, para os anos de 2001 e 2011.  

 
Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Figura 4.51– Distribuição da população por grupos etários, no concelho de Pombal e freguesia 
abrangida pelo projeto, em 2001 
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Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Figura 4.52 – Distribuição da população por grupos etários, no concelho de Pombal e freguesia 
abrangida pelo projeto, em 2011 

Pode constatar-se, pela análise dos gráficos anteriores, que a classe que representa a 
população mais ativa, dos 25 aos 64 anos, é a mais representada, com mais de metade da 
população total no concelho e freguesia em análise (51,5% no concelho de Pombal e 53,8% na 
freguesia da Guia), para o ano de 2011. A classe etária com menor representação, no ano de 
2011, é a classe dos 15 aos 24 anos, quer no concelho como na freguesia em análise. A segunda 
classe etária mais representada, quer no concelho quer na freguesia é a classe dos mais velhos, 
com mais de 64 anos. 

Durante a década de 2001 e 2011, a tendência geral vai no sentido do aumento da classe dos 
mais idosos e na diminuição da classe etária dos mais jovens, o que leva a um envelhecimento 
da população quer no concelho quer na freguesia abrangida pelo projeto. A classe dos mais 
idosos é a segunda classe etária mais representada no concelho e freguesia, entre 2001 e 2011.  

Como complemento da análise efetuada relativamente à estrutura etária, apresentam-se no 
Quadro IV.43 o índice de envelhecimento, o índice de dependência de idosos e o índice de 
dependência de jovens, cujas fórmulas vigentes e aprovadas pelo Conselho Superior de 
Estatística e descritas no site do INE (www.ine.pt), se apresentam de seguida: 

http://www.ine.pt/
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Índice de envelhecimento – relação entre a população idosa e a população jovem 

(Pop. com 65 e mais anos / Pop. dos 0 aos 14 anos x 100) 

Índice de dependência de idosos – relação entre a população idosa e a população em idade ativa 

(Pop. com 65 e mais anos / Pop. ativa dos 15 aos 64 anos x 100) 

Índice de dependência de jovens – relação entre a população jovem e a população em idade ativa 

(Pop. dos 0 aos 14 anos / Pop. ativa dos 15 aos 64 anos x 100) 
 

Unidade Geográfica 
Índice de envelhecimento 

(%) 

Índice de dependência 

de idosos (%) 

Índice de dependência 

de jovens (%) 

Concelho de Pombal 170,4 38,4 22,5 

Freguesia da Guia 151,6 32,7 21,6 

                     Fonte: INE, Censos 2011 

Quadro IV.52 – Índices de envelhecimento, de dependência de idosos e de jovens, no concelho 
de Pombal e na freguesia abrangida pelo projeto, em 2011  

No concelho em análise, em 2011, o índice de envelhecimento apresenta um valor elevado e o 
índice de dependência de idosos e de jovens apresentam valores mais baixos, sendo o índice de 
dependência de idosos superior ao dos jovens. Comparando os índices do concelho com os de 
freguesia, verifica-se que o índice de envelhecimento, na freguesia, é inferior ao do concelho, 
bem como o índice de dependência de idosos e o índice de dependência de jovens. Estes dados 
permitem constatar que o envelhecimento no concelho é elevado e superior ao verificado na 
freguesia. 

O envelhecimento demográfico do concelho de Pombal, comum à generalidade do país, resulta 
da conjuntura de três fatores:  

- Aumento da esperança média de vida (traduzido no acréscimo do número de idosos, 
particularmente, do sexo feminino);  

- Redução da fecundidade/natalidade (diminuição da população jovem);  
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- Migração dos jovens e jovens adultos, preferencialmente, para grandes cidades ou 
países estrangeiros.  

• Dinâmica Populacional 

Quando se pretende analisar a evolução da população, é necessário ter em conta o 
comportamento do saldo fisiológico (diferença entre a natalidade e a mortalidade). No Quadro 
IV.53 apresenta-se as taxas de natalidade e mortalidade e o crescimento natural verificado no 
concelho de Pombal, em 2011, 2015 e 2019. 

 Anos 
Taxa de 

natalidade (‰) 
Taxa bruta de 

mortalidade (‰) 
Crescimento natural 

(%) 

Concelho de Pombal 
2011 7,3 11,2 -3,9 
2015 6,9 13,4 -6,5 
2019 6,9 13,8 -6,9 

               Fonte: INE, Indicadores Demográficos 

Quadro IV.53 – Dinâmica da população, no concelho de Pombal, em 2011, 2015 e 2019 

Da análise do crescimento natural, entre 2011 e 2019, verifica-se uma tendência para a 
diminuição da população residente no concelho de Pombal, acompanhado por um saldo 
fisiológico negativo, resultante sobretudo do envelhecimento da população. ´ 

• Abastecimento de Água e Saneamento Básico 

O saneamento básico e o abastecimento de água são considerados como importantes 
indicadores da qualidade de vida das populações, nos Quadros IV.54 e IV.55 apresentam-se, de 
forma sintética, as condições existentes em 2011 para o abastecimento público de água e 
drenagem de águas residuais. 

Unidade Geográfica 

Alojamentos Familiares 

Total 
Com Retrete Com 

Dispositivo de Descarga 
Sem Retrete mas 

Existente no Edifício 
Sem Retrete 

Concelho de Pombal 34130 20591 15 210 
Freguesia da Guia 1491 978 0 2 

Fonte: INE, Censos 2011 

Quadro IV.54– Indicadores de saneamento no concelho de Pombal e freguesia da Guia, em 
2011 
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Unidade Geográfica 

Alojamentos Familiares 

Total 
Com Água 
Canalizada 

Sem Água 
Canalizada no 
Alojamento 
Existente no 

Edifício 

Com 
instalação 
de Banho 
ou Duche 

 

Sem 
instalação 
de Banho 
ou Duche 

Concelho de Pombal 34130 14976 137 20606 447 

Freguesia da Guia 1491 750 5 981 12 

Quadro IV.55 – Indicadores de abastecimento de água no concelho de Pombal e freguesia da 
Guia, em 2011 

 
Em 2011, aos alojamentos familiares no concelho de Pombal sem sistema de drenagem são 
cerca de 1%, enquanto que na freguesia era de cerca de 0,2%. 

4.9.3 – Estrutura Económica 

• População Ativa e Desempregada 

No Quadro IV.56 apresenta-se a taxa de atividade e de desemprego da Região Centro, sub-
região Leiria, no concelho de Pombal e na freguesia de enquadramento do projeto, entre 2001 
e 2011. 

Unidade Geográfica Anos Taxa de atividade (%) Taxa de desemprego (%) 

Região Centro 
2001 45,5 5,8 

2011 45,4 10,9 

Sub-região de Leiria 
2001 48,5 3,7 

2011 47,8 11,2 

Concelho de Pombal 
2001 42,1 3,4 

2011 42,7 9,3 

Freguesia da Guia 
2001 45,4 4,,5 

2011 45,8 8,2 
          Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Quadro IV.56 – Taxas de atividade e de desemprego na região Centro e sub-região do Pinhal 
Litoral, no concelho de Pombal e freguesia da Guia, entre 2001 e 2011 
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Na região, sub-região, no concelho e freguesia abrangida pelo estudo a taxa de atividade 
apresenta valores entre 42 e os 48%, tendo-se verificado sempre um decréscimo na região e 
sub-região, e um aumento no concelho e freguesia.  

Quanto à taxa de desemprego, na década de 2001 a 2011, verificou-se um aumento acentuado 
quer na região, sub-região, concelho e freguesia abrangida pelo projeto, entre os 3,4 e os 
11,2%, valores estes que são reflexo das dificuldades económicas que o País, no seu todo, tem 
vindo a sofrer e que se fizeram sentir com bastante intensidade em toda a região Centro. 

No Quadro IV.57 apresenta-se a percentagem de desempregados inscritos nos centros de 
emprego da população residente. 
 
 

Unidade Geográfica Anos 
Desempregados inscritos no centro de 

emprego (média anual) 

Região Centro 

2011 18,1 

2015 17,6 

2020 17,0 

Região Leiria 

2011 2,0 

2015 2,0 

2020 2,0 

Concelho de Pombal 

2011 0,3 

2015 0,3 

2020 0,3 
                                     Fonte: PORDATA,2020 

Quadro IV.57 – Percentagem de desempregados inscritos nos centros de emprego da 
população residente entre os 15 e os 64 anos, em 2011, 2015 e 2020 

Verifica-se que o concelho de Pombal, em 2020, apresenta um menor número de 
desempregados relativamente à sub-região e região. Ao nível do concelho, a percentagem de 
desempregados inscritos tem-se mantido 

No Quadro IV.58, apresentam-se os desempregados registados no concelho de Pombal, por 
idade, género e habilitações. 
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Desempregados registados 
no mês de Março de 2021 

no concelho de Pombal 

< 25 Anos 152 

25 - 34 Anos 216 

35 - 54 Anos 434 

55 Anos e + 340 

Total 1142 

                                                                          Fonte: IEFP,2020 

Quadro IV.58 – Desempregados registados no centro de emprego, no mês de março de 2021, 
por idade  

• População Ativa por Sector Económico 

Nas Figuras 4.53 e 4.54 apresenta-se o total da população economicamente ativa a exercer 
profissão por sector de atividade no concelho de Pombal e na freguesia, onde se enquadra o 
projeto, entre 2001 e 2011. 
 

 
                                     Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Figura 4.53 – População ativa total a exercer profissão por setor de atividade, no concelho de 
Pombal, entre 2001 e 2011 
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                                     Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Figura 4.54 – População ativa total a exercer profissão por setor de atividade, na freguesia da 
Guia, entre 2001 e 2011 

A distribuição da população ativa por setores de atividade é um dos indicadores fundamentais 
para a medição do desenvolvimento económico de um concelho. Verifica-se, uma diminuição 
da população ativa no setor primário, a um decréscimo da população ativa afeta ao setor 
secundário e um aumento da população no setor terciário, ou seja, a uma terciarização da 
economia.  

Da análise da distribuição da população pelos setores de atividade económica, verifica-se que 
os setores primário e secundário apresentam menor percentagem, enquanto o sector terciário 
é o que apresenta maior valor percentual no concelho e freguesia em estudo, em 2011. 

No concelho de Pombal, a base económica é muito diversificada, sendo essa uma das 
potencialidades mais importantes do concelho.   

Nas últimas décadas, beneficiando do fato de ser atravessado por alguns dos principais eixos de 
acessibilidade do país, quer em termos rodoviários, quer em termos ferroviários, tem-se 
assistido a várias transformações associadas à fixação de algumas polarizações industriais, 
mormente na envolvente de Pombal, onde de resto se assistiu a um aumento razoável da 
oferta de espaços industriais infraestruturados. 

Pombal é um concelho que tem assistido a uma profunda transformação económica, 
registando uma diversificação e modernização significativas. Em termos da população por 
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setores de atividade, a base económica do concelho assentava, até 1970, sobretudo na 
agricultura (mais de 60% do emprego), na qual predominava a exploração de baixo rendimento. 
A indústria era bastante incipiente, os poucos núcleos industriais resultavam de algumas 
facilidades de transporte e apenas orientadas para o aproveitamento dos recursos naturais; e o 
setor terciário tinha maior significado na cidade de Pombal (sobretudo pequeno comércio e 
serviços administrativos e sociais). 

As principais atividades económicas do concelho são a agricultura, presente em todas as 
freguesias, da qual se destaca a produção de vinhos verdes, a construção civil, a transformação 
de madeiras, o pequeno comércio e a indústria. 

Nesta mesma década, Pombal assistiu a um crescente processo de industrialização sustentado 
na criação da Zona Industrial da Formiga, catalisando um duplicar da população ativa afeta às 
atividades industriais e a uma afirmação de novos ramos industriais, tais como mobiliário, 
maquinaria, equipamento e materiais de transporte e fabricação de produtos metálicos.  

Nas últimas décadas a 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, acelerou o processo de 
industrialização, fomentando um crescimento exponencial do setor Secundário, até ao ano de 
2001.  

Os serviços assumem no concelho de Pombal, à semelhança do que observamos na região 
Centro e no Pinhal Litoral, uma importância crescente, embora quando comparável com as 
unidades superiores seja aquele que menor representatividade tem com 58% de atividade, com 
especial incidência para o setor do comércio a grosso e a retalho e atividades imobiliárias, 
alugueres e serviços prestados às empresas. 

No Quadro IV.59, apresenta-se a população empregada por setor de atividade económica de 
acordo com os dados disponíveis nos Censos de 2011. 

 

 

 



 

2021.107.EIA                                                                                                      170                                                                                           EXPANSÃO ZI GUIA 

Atividade económica (Divisão - 
CAE Rev. 3) 

Empresas Volume de negócios 

Volume 
de 

negócios 
por 

empresa 

Pessoal ao 
serviço das 
Empresas 

Pessoal 
ao 

serviço 
por 

empresa 
N.º % € % € N.º % N.º 

A 
Agricultura, produção 

animal, caça, floresta e 
pesca 

393 6,31 64417095 4,08 163911 745 4 1,9 

B Indústrias extrativas 13 0,21 nd. nd. nd. n.d n.d n.d 
C Indústrias transformadoras 417 6,70 382435946 24,20 917113 3802 20 9,1 

D Eletricidade, gás, vapor, 
água quente e fria e ar frio 22 0,35 12816793 0,81 582582 28 0 1,3 

E 

Captação, tratamento e 
distribuição de água; 

saneamento, gestão de 
resíduos e despoluição 

8 0,13 5227466 0,33 653433 115 1 14,4 

F Construção 1162 18,67 195645022 12,38 168369 3578 19 3,1 

G 

Comércio por grosso e a 
retalho; reparação de 
veículos automóveis e 

motociclos 

1278 20,53 570107847 36,08 446094 3765 20 2,9 

H Transportes e 
armazenagem 199 3,20 162782473 10,30 818002 1764 9 8,9 

I Alojamento, restauração e 
similares 391 6,28 40069601 2,54 102480 1010 5 2,6 

J Atividades de informação e 
de comunicação 42 0,67 2526529 0,16 60155 77 0 1,8 

L Atividades imobiliárias 166 2,67 13554507 0,86 81654 218 1 1,3 

M 
Atividades de consultoria, 

científicas, técnicas e 
similares 

517 8,31 17744036 1,12 34321 787 4 1,5 

N Atividades administrativas e 
dos serviços de apoio 569 9,14 20834434 1,32 36616 750 4 1,3 

P Educação 245 3,94 6778963 0,43 27669 495 3 2,0 

Q Atividades de saúde 
humana e apoio social 378 6,07 20828133 1,32 55101 825 4 2,2 

R 
Atividades artísticas, de 

espetáculos, desportivas e 
recreativas 

103 1,65 nd. nd. n.d n.d n.d n.d 

 Outras atividades de 
serviços 322 5,17 6432854 0,41 19978 453 2 1,4 

Total 6225 100 1580048119 100 253823 18856 100 3,0 

   Fonte: INE, Sistema de contas integradas das empresas, 2020 

Quadro IV.59 –Número de empresas, volume de negócios e pessoal ao serviços, por atividade 
eonómica (Divisão – CAE Ver.3), 2018 

A atividade com maior expressão empregadora, a nível setorial, é o comércio por grosso e a 
retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos (20,53%), seguindo-se o setor da 
construção (18,67%) e as atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (8,31%). O 
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setor que emprega mais pessoas é o comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 
automóveis e motociclos e a industria transformadora ecom cerca de 20%, das pessoas, 
seguidos do setor da construção com 19%. . 

Na área envolvente destacam-se diversas atividades económicas: 

1. Industria extrativa; 

2. Atividade industrial associada à atividade da criação de aves; 

3. Atividade Agrícola - Produção de kiwis; 

4. Zona Industrial da Guia. 

Em seguida apresenta-se a caraterização das atividades identificadas. 

1. Industria Extrativa 

Na envolvente ao projeto identificaram-se diversas atividades extrativas associadas de extração 
de areias, sendo as pedreiras mais próximas denominadas de Guia 1 e Nasce Água, a cerca de 
1500 metros a oeste. 

Identificaram-se, também, áreas de concessões mineiras, sendo que a mais próxima se localiza 
a cerca de 645 metros sudoeste, do limite da zona de expansão. Este tema é analisado no 
Capítulo 4.3 do presente relatório.    

2. Atividade Industrial 

As explorações agrícolas identificadas na envolvente são explorações avícolas da Lusiaves, que 
são duas unidades de produção de aves: 

• a cerca de 250 metros sudoeste, localiza-se a exploração avícola da Lusiaves – Vale 
telheiro, onde se realiza a produção de aves; 

• a cerca de 1300 metros oeste, localiza-se a exploração avícola da Lusiaves – Quinta dos 
Olivais, onde se realiza a produção de aves; 
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3. Atividade Agrícola – Produção de kiwis 

Em Portugal, estima-se que exista produção de kiwis, de mais de 30 mil toneladas em apenas 
cerca de 3000 hectares, verificando-se um crescimento desta atividade todos os anos.  

No concelho de Pombal, a produção de kiwis tem acompanhado o crescimento nacional, e são 
cada vez mais os que investem no cultivo e produção deste fruto. 

A área de produção de kiwi instalada ronda os 50 hectares.  

Na Figura 4.55 encontra-se marcado a verde a localização da produção de kiwis existentes, a 
cerca de 325 metros oeste do limite do projeto. 

 
          Fonte: googleearth 

Figura 4.55 – Localização da área de produção de kiwis existente na envolvente ao projeto 
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4. Zona Industrial da Guia 

No concelho de Pombal existem três zona industriais: Parque Industrial Manuel da Mota, 
a Zona Industrial da Guia e a Zona Industrial do Louriçal. Estas zonas procuram responder a uma 
elevada dinâmica empresarial apostando numa estratégia de criação, a dinamização e a 
disponibilização de infraestruturas de suporte ao investimento e ao empreendedorismo, 
gerando condições para a instalação de novas indústrias e atividades económicas, bem como 
para o crescimento e modernização das existentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: www.cm-pombal.pt 

Figura 4.56 – Zonas Industriais no concelho de Pombal  

A Zona Industrial da Guia assume-se como uma infraestrutura moderna e estrategicamente 
localizada junto à A17, à EN109 e à linha ferroviária do Oeste. Ocupa uma área de 143 698 m2, 
dividida em 21 lotes, com áreas compreendidas entre os 1898 m2 e os 13480 m2. Esta zona 
industrial é uma valência municipal de primeira linha para a promoção do desenvolvimento 
económico do concelho, privilegiando a instalação de empresas com elevada incorporação de 
inovação e de tecnologia, que apostem na utilização de energias renováveis e que cultivem o 
respeito pelo meio ambiente. 
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As industrias presentes indústria de base tecnológica, metalomecânica e construções metálicas 
e química. 

 
                           Fonte: googleearth 

Figura 4.57 – Localização da Zona Industrial da Guia 
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Figura 4.58 – Zona Industrial da Guia 
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4.9.4 – Turismo 

Na área do projeto, de acordo com a informação patente na plataforma SIG, na freguesia onde 
se insere o projeto existem os seguintes empreendimentos turísticos: 

• 2 empreendimentos turísticos com um total de 60 camas; 

• 2 projetos de empreendimentos turísticos com parecer TdP com um total de 93 camas; 

• 5 alojamentos locais com um total de 50 utentes. 

Os empreendimentos turísticos mais próximos localizam-se na localidade da Guia. 

4.9.5 – Caraterização da Área do Projeto 

• Aglomerados e Edificações  

O concelho onde se localiza o projeto é um concelho com caraterísticas rurais, em que a 
população se distribui de forma desigual pela sua área. As freguesias de Pombal e Louriçal são 
as freguesias mais povoadas.  

O Loteamento Industrial da Guia, desenvolve-se em zonas de caraterísticas rurais, onde o 
aglomerado urbano mais próximo localiza-se a cerca de 700 metros do limite este do 
loteamento – Estação Guia. 

Em seguida, apresenta-se um enquadramento da área de implantação do loteamento 
relativamente aos aglomerados urbanos mais próximos. 
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                 Fonte: googleearth 

Figura 4.59 – Enquadramento do projeto relativamente aos aglomerados urbanos na 
envolvente 

O loteamento industrial em estudo localizar-se-á na envolvente à Estaçãoda Guia, na união de 
freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca. A envolvente carateriza-se por ser de natureza rural 
com pequenos aglomerados. O uso habitacional é composto maioritariamente por habitações 
unifamiliares.  

O aglomerado urbano de maior relevância, em termos de dimensão, para além da cidade de 
Pombal é a localidade de Guia, a cerca de 2km oeste.  

As edificações mais próximas do projeto localizam-se a cerca de 13 metros do limite oeste do 
terreno de implantação do loteamento (Figura 4.60). 

  

 

 
 

N 
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                                Fonte: googleearth 

Figura 4.60 – Edificações na proximidade ao loteamento 

Em seguida, faz-se a caraterização da envolvente relativamente às edificações existentes. 

 

Habitação unifamiliar de 1 piso localizada a cerca de 550 metros este do 
limite da área de expansão da zona industrial. Esta edificação localiza-se 
marginalmente à Rua da Guia. 
 

       
 

1 
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Habitação plurifamiliar de 1 piso, localizada a cerca de 320 metros do limite 
este da área de expansão da zona industrial. Esta edificação localiza-se 
marginalmente à Rua do Prazo e junto à linha de caminho de ferro. 

 
 

 

Habitação plurifamiliar de 1 piso, localizada a cerca de 365 metros do limite 
este da área de expansão da zona industrial. Esta edificação localiza-se 
marginalmente à Rua do Prazo e junto à linha de caminho de ferro. 

 
 

 Quadro IV.60 – Localização das edificações mais próximas 

• Acessibilidades 

A área de intervenção encontra-se delimitada a sul pela Estrada da Guia (CM1032). Para além 
desta via destaca-se na envolvente a A17, IC2, EN109, EN237-1 e EN531-1. Os acessos ao 
loteamento serão realizados obrigatoriamente pela Estrada da Guia. 

2 

3 
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                                Estrada da Guia                                      EN531-1                             A17                                              

                     EN109                                     EN237-1                            Linha do Oeste 

Figura 4.61 – Acessibilidades na envolvente à zona industrial 

Em seguida, apresenta-se o levantamento fotográfico de algumas das vias existentes na 
envolvente ao projeto.      
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Figura 4.62 – Vias existentes na envolvente do projeto 

• Equipamentos 

Na envolvente do projeto não foram identificados equipamentos escolares, religiosos, 
desportivos ou de saúde. 

4.10 – SAÚDE HUMANA 

Para a caraterização do fator saúde humana recorreu-se aos dados disponíveis no ACES 
(Agrupamento de Centros de Saúde) do Pinhal Litoral onde se insere o concelho de Pombal, 
para além deste engloba os concelhos de Leiria, Marinha Grande, Batalha e Porto de Mós. 

Estrada da Guia Estrada da Guia 

Estrada da Guia Linha Ferroviária 
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De acordo com os dados mais recentes do INE, em 2017 residiam na área do ACES Pinhal Litoral 
650 médicos, ou seja, 6,3% dos médicos que residem na zona Centro do país. Destes, 425 têm 
especialidade/subespecialidade e 225 são não especialistas. Leiria é o que concentra a maioria 
dos médicos do ACES PL (71,5%) e a Batalha o menor (2,3%).  

Para a ACES do Pinhal Litoral as principais causas de morte são as apresentadas no quadro 
seguinte. 

 

 Quadro IV.61 – Taxas de mortalidade padronizada (/100000 habitantes) na população com 
idade <75 anos, no triénio 2010-2012, ARS Centro e ACES Pinhal Litoral 
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OS utentes inscritos no ACES PL era de 268 601, dos quais 4 481 (1,67%) não tinham médico de 
família. 

No Centros de Saúde de Pombal, área onde se insere o projeto, existiam a 31 de Dezembro de 
2018, 53784 utentes ativos, sendo que cerca de 205 utente sem médico de família.  

Em termos de estrutura etária da população residente, segundo os Censos de 2001 e 2011, na 
área de abrangência do ACES PL, demonstra um estreitamento da base e um alargamento do 
centro e do topo, refletindo o envelhecimento da população. A diminuição da população jovem 
é mais elevada nos grupos etários dos 15 aos 29 anos, como se pode observar na figura 
seguinte. 

 

Figura 4.63 – Pirâmide etária: população residente, ACES PL, Censos 2001 e 2011 

Na vertente de humana relativamente ao local e implantação do projeto, o trabalho de campo 
foi direcionado para identificação de situações concretas de perigos para a saúde pública 
dentro da propriedade do loteamento industrial.  

Os principais riscos associados à entrada em funcionamento do da nova zona industrial para a 
saúde pública e especificamente para a população, poderão ser: 

• Emissão de Odores; 
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• Emissão de partículas; 

• Emissão de ruído; 

• Produção de efluentes; 

• Contaminação de solos e águas, através de possíveis derrames; 

• Produção de subprodutos resultantes da atividade; 

• Produção de resíduos. 

Estes fatores são potenciais riscos que foram tidos em conta no desenvolvimento do projeto e 
que acontecendo são minimizáveis. No Capítulo 5, apresentam-se medidas de minimização 
para as atividades realizadas na nova zona industrial. 

O ruído e a qualidade do ar são avaliados em capítulo próprio. Caso se venham a revelar 
impactes negativos nestas vertentes, os mesmos serão avaliados também no âmbito da saúde 
pública, no Capítulo 5 – Avaliação de Impactes.  

4.11 – PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO 

4.11.1 – Considerações Gerais 

A análise deste descritor teve por base, não só os Instrumentos de Gestão do Território (IGT) 
legalmente aprovados, mas também as perspetivas e pretensões que os agentes locais têm 
para a área em análise. 

Tendo por base a informação disponível e fornecida através do Sistema Nacional de Informação 
Territorial (SNIT - www.dgotdu.pt), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDR-C) e Câmara Municipal de Pombal. 

O Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, aprovam a revisão do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de 
setembro. Este Decreto-Lei desenvolve as bases da política pública de solos, de ordenamento 
do território e de urbanismo, estabelecidas pela Lei nº 31/2014, de 30 de maio, definindo o 
regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional, intermunicipal e municipal do sistema 

http://www.dgotdu.pt/
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de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, 
execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial.  

Os instrumentos de ordenamento e gestão do território em vigor na área de implantação do da 
nova zona industrial e que serão analisados de forma mais detalhada nos capítulos seguintes, 
são os apresentados no Quadro IV.62. 
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Nacional 
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 
Plano Nacional da Água (PNA) 

Setoriais 

Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica que integram a Região Hidrográfica 4 (RH4) 

– PGBH do Vouga, Mondego e Lis 

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

Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN2000) 

Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Vouga, 

Mondego e Lis 

Regionais Plano Regional de Ordenamento do Norte (PROT Centro) 

Municipais 
Plano Diretor Municipal (PDM) de Pombal 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio de Pombal 

Quadro IV.62 – Instrumentos de ordenamento e gestão do território em vigor na  
área do projeto 

De modo a apoiar a caraterização deste descritor em termos de ordenamento do território e 
condicionantes territoriais, foram elaborados os Desenhos ZI.GUIA-EIA-09 – Extrato da Planta 
de Ordenamento e  ZI.GUIA-EIA-10 – Extrato da Planta de Condicionantes. 

4.11.2 – Ordenamento do Território 

4.11.2.1 – Âmbito Nacional 

4.11.2.1.1 – Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) foi aprovado pela Lei 
n.º 58/2007, de 4 de setembro, tendo sido retificado pela Declaração de Retificação n.º 80-
A/2007, de 7 de setembro e pela Declaração de Retificação n.º 103-A/2007, de 2 de novembro.  
O diploma Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro aprova a primeira revisão ao PNPOT. 
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O PNPOT constitui um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica, de 
âmbito nacional, onde são estabelecidas as grandes opções a considerar na elaboração dos 
demais instrumentos de gestão territorial, relativamente ao sistema urbano, às redes, às 
infraestruturas e equipamentos de interesse nacional, bem como à valorização das áreas de 
interesse nacional em termos ambientais, patrimoniais e de desenvolvimento rural. 

De acordo com o PNPOT as principais opções estratégicas para a Região Centro são as 
seguintes: 

 Afirmar a região no contexto das grandes regiões capitais europeias e valorizar o seu 
potencial de interface entre a Europa e o Mundo; 

 Modernizar e reforçar a competitividade das infraestruturas de conectividade 
internacional marítimas e aeroportuárias; 

 Inserir a região nas redes transeuropeias de alta velocidade ferroviária; 

 Promover um sistema de mobilidade e transportes mais eficaz, eficiente e sustentável; 

 Ordenar as atividades logísticas, dando adequada resposta aos projetos privados, e 
promover dois grandes centros logísticos que valorizem as capacidades do novo 
aeroporto, dos portos e do caminho-de-ferro; 

 Criar uma rede de espaços para instalação de serviços avançados e atividades de I&D 
que contribuam para a afirmação da região como uma plataforma de serviços 
internacionais; 

 Reabilitar os espaços industriais abandonados, com projetos de referência internacional 
nos de Maior valia em termos de localização, em particular nos que permitam valorizar 
as qualidades cénicas do Tejo; 

 Afirmar a região como destino turístico internacional, criando e qualificando as redes de 
equipamentos de iniciativa pública e reunindo as condições, em particular a nível do 
planeamento do território, para concretização dos projetos privados de qualidade; 

 Preservar o potencial agro-pecuário e a competitividade da agricultura e das 
explorações agrícolas; 
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 Requalificar os estuários do Tejo e Sado e as frentes ribeirinhas urbanas e proteger a 
orla costeira; 

 Proteger os espaços rurais naturais de modo compatível com as suas aptidões para 
recreio e lazer e as áreas agrícolas e florestais relevantes para a sustentabilidade 
ecológica da região; 

 Promover um modelo territorial que integre as centralidades intra-metropolitanas, dê 
coerência a sistemas urbanos sub-regionais e valoriza a concentração do 
desenvolvimento urbano à volta dos nós e terminais do sistema de transportes públicos; 

 Construir os sistemas ambientais que colmatem os défices existentes, nomeadamente 
nos domínios dos efluentes e dos resíduos sólidos; 

 Promover novas formas de governância territorial assentes na cooperação inter-
institucional, na concertação de políticas e na capacitação dos atores regionais, tendo 
em conta o novo patamar de exigência decorrente do estatuto, face aos fundos 
estruturais comunitários, da região ”competitividade” e já não de “convergência”. 

O PNPOT integra um conjunto articulado de objetivos estratégicos, objetivos específicos e 
medidas que desenvolvem e concretizam a estratégia e o rumo traçados para o ordenamento 
do território de Portugal no horizonte 2025 e que representam também um quadro integrado 
de compromissos das políticas, com incidência territorial na prossecução dessa estratégia: 

1 – Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, 
paisagístico e cultural, utilizando de modo sustentável os recursos energéticos e 
geológicos, monitorizando, prevenindo e minimizando os riscos. 

2 – Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços 
ibérico, europeu, atlântico e global. 

3 – Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as 
infraestruturas de suporte à integração e à coesão territoriais. 

4 – Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de 
equipamentos coletivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, 
promovendo a coesão social. 
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5 – Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e 
incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública. 

6 – Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação 
informada, ativa e responsável dos cidadãos e das instituições.   

Em 2016, a Resolução do Conselho de Ministros n.º44/2016, de 23 de Agosto, determinou a 
alteração do PNPOT 2007, tendo em particular consideração: os resultados da avaliação da 
execução do Programa em vigor; as orientações da Estratégia Cidades Sustentáveis 2020; a 
crescente importância da dimensão territorial das políticas públicas; a necessidade de dar 
enquadramento territorial à programação estratégica e operacional do ciclo de fundos 
comunitários pós 2020; os objetivos do Governo no domínio da valorização do território e da 
promoção da coesão territorial incluindo a consideração das diversidades territoriais e a aposta 
no desenvolvimento do interior; bem como os objetivos de desenvolvimento sustentável, os 
compromissos do acordo de Paris em matéria de alterações climáticas e os desígnios do 
Programa Nacional de Reformas. 

A 1ª revisão do PNPOT aprovada pela Le in.º 99/2019, de 5 de setembro teve como objetivos a 
elaboração do novo programa de ação para o horizonte 2030, no contexto de uma estratégia 
de organização e desenvolvimento territorial de mais longo prazo suportada por uma visão 
para o futuro do país, que acompanha o desígnio último de alavancar a coesão interna e a 
competitividade externa do nosso país e, também, o estabelecimento de um sistema de 
operacionalização, monitorização e avaliação capaz de dinamizar a concretização das 
orientações, diretrizes e medidas de politica e de promover o PNPOT como referencial 
estratégico da territorialização das políticas públicas e da programação de investimentos 
territoriais financiados por programas nacionais e comunitários. 

A proposta de alteração do PNPOT contempla uma nova Estratégia e Modelo Territorial, um 
novo Programa de Ação para o horizonte 2030 com 50 medidas e um novo regime de gestão, 
acompanhamento e monitorização, capaz de dinamizar a concretização das orientações, 
diretrizes e medidas de política e de promoção do próprio PNPOT como referencial estratégico 
da territorialização das políticas públicas e da programação de investimentos territoriais, 
financiados por programas nacionais e comunitários.  

O Modelo Territorial desenvolvido, define um conjunto de sistemas: sistema natural, sistema 
social, sistema económico e sistema urbano. O sistema económico, em termos territoriais 
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“organiza-se em torno de um mosaico de atividades, ordenadas em ecossistemas territoriais de 
inovação, um conjunto de infraestruturas e serviços, e um capital humano ainda com níveis de 
qualificação insuficientes face aos desafios que se colocam em matéria de aumento de 
produtividade e de inovação.  

Em termos de estrutura de atividades os perfis territoriais são muito diversificados, podendo-se 
destacar nomeadamente: - As regiões metropolitanas, assumem uma elevada centralidade, 
enquanto nós estruturadores do sistema económico nacional, desempenhando um papel 
central na inserção global, e potenciando o capital económico, financeiro, institucional, 
organizacional e humano, num reforço da sua capacidade centrípeta internacional. As 
centralidades urbanas sobressaem face aos territórios envolventes pela concentração de 
atividades e organizações, sobretudo terciárias e, nalguns casos, industriais. Estas centralidades 
organizam as especificidades territoriais, valorizando complementaridades e ligando os ativos 
existentes. Funcionam ainda como centros locais e regionais de spillover do conhecimento e 
inovação, e como nós de polarização das redes económicas regionais, de articulação com as 
redes nacionais e, nalguns casos, possibilitando a inserção nas escalas internacionais para a 
competitividade.  

- Os espaços rurais, caraterizados fundamentalmente pelas atividades do setor primário 
apresentam ainda uma base económica mais frágil, menos diversificada e pouco empregadora. 
Importa promover um novo paradigma dirigido à agricultura e floresta enquanto geradoras de 
bens transacionáveis e criar valor acrescentado através do incentivo à inovação e à 
transformação (reconhecendo que a agroindústria e as indústrias de base florestal são já 
setores fundamentais em várias regiões), assim como gerar valor a partir do seu capital 
ambiental nos contextos dos paradigmas das economias verdes e circulares. Enquadram-se 
ainda nestes territórios a capitalização dos recursos minerais, a exploração de recursos 
energéticos e a redução do impacto ambiental resultante da atividade agrícola. Os espaços 
rurais deverão gerir os ativos físicos, combinando o capital natural, a paisagem, a oferta de 
serviços e o capital simbólico de modo a produzirem bens, serviços e conteúdos transacionáveis 
e atraírem populações externas (turistas e novos residentes). Neste âmbito, potenciam-se as 
complementaridades rurais-urbanas à escala local, regional e global.” 

No âmbito do PNOT, verifica-se que o projeto em estudo não interfere com as medidas e 
modelos territoriais definidos. 
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4.11.2.1.2 – Plano Nacional da Água (PNA) 

O Plano Nacional da Água (PNA) define a estratégia nacional para a gestão integrada da água. 
Estabelece as grandes opções da política nacional da água e os princípios e as regras de 
orientação dessa política, a aplicar pelos planos de gestão de regiões hidrográficas e por outros 
instrumentos de planeamento das águas. 

Um primeiro PNA foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de abril. Este plano, 
elaborado no quadro legal definido pelo Decreto-Lei n.º45/94, de 22 de fevereiro, visava a 
implementação de uma gestão equilibrada e racional dos recursos hídricos. 

Nos termos da Lei n.º58/2005, de 29 de Dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 
130/2012, de 22 de Junho foi elaborada a versão provisória do PNA, onde são definidas as 
grandes opções estratégicas da política nacional da água, a aplicar pelos planos de gestão de 
região hidrográfica (PGRH) para o período 2016-2021 e programas de medidas que lhes estão 
associados. Aponta também as grandes linhas prospetivas daquela política para o período 
2022-2027 que corresponde ao 3.º ciclo de planeamento da DQA. 

O PNA pretende, deste modo, ser um plano abrangente, mas pragmático, enquadrador das 
políticas de gestão de recursos hídricos nacionais, dotado de visão estratégica de gestão dos 
recursos hídricos e assente numa lógica de proteção do recurso e de sustentabilidade do 
desenvolvimento socioeconómico nacional. 

Assim, a gestão das águas deverá prosseguir três objetivos fundamentais: a proteção e a 
requalificação do estado dos ecossistemas aquáticos e dos ecossistemas terrestres, bem como 
das zonas húmidas que deles dependem, no que respeita às suas necessidades de água, a 
promoção do uso sustentável, equilibrado e equitativo de água de boa qualidade, com a 
afetação aos vários tipos de usos, tendo em conta o seu valor económico, baseada numa 
proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis; e o aumento da resiliência 
relativamente aos efeitos das inundações e das secas e outros fenómenos meteorológicos 
extremos decorrentes das alterações climáticas. 

O Decreto-Lei n.º76/2016, de 9 de Novembro, aprovou o Plano Nacional da Água, nos termos 
do n.º 4 do artigo 28.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º58/2008, de 31 de Maio. 

O PNA considera cinco principais objetivos estratégicos:  

https://dre.pt/application/file/291736
https://dre.pt/application/file/515745
https://dre.pt/application/file/589627
https://dre.pt/application/file/178471
https://dre.pt/application/file/178471
https://dre.pt/application/conteudo/75701996
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1) Garantir bom estado/bom potencial de todas as massas de água, superficiais, 
subterrâneas, costeiras e de transição, evitando qualquer degradação adicional; 

2) Assegurar disponibilidade de água numa base sustentável para as populações, as 
atividades económicas e os ecossistemas; 

3) Aumentar a eficiência da utilização da água, reduzindo a pegada hídrica das atividades 
de produção e consumo e aumentando a produtividade física e económica da água; 

4) Proteger e restaurar os ecossistemas naturais, por forma a garantir a conservação do 
capital natural e assegurar a provisão dos serviços dos ecossistemas aquáticos e dos 
ecossistemas terrestres deles dependentes; 

5) Promover a resiliência e adaptabilidade dos sistemas hídricos, naturais e humanizados, 
para minimizar as consequências de riscos associados a alterações climáticas, fenómenos 
meteorológicos extremos e outros eventos. 

O projeto de expansão da zona industrial da Guia, tal como se encontra concebida, não 
interfere com o Plano Nacional da Água. 

4.11.2.2 – Âmbito Setorial 

4.11.2.2.1 – Plano Rodoviário Nacional (PRN) 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000) foi definido pelo Decreto-Lei n.º 222/98, tendo sido 
retificado pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98 e alterado pela Lei n.º 98/99 de 26 de 
julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003 de 16 de agosto. 

O Plano Rodoviário Nacional define a rede rodoviária nacional do continente, que desempenha 
funções de interesse nacional ou internacional. 

A Rede Nacional integra duas categorias de estradas, que constituirão a Rede Nacional 
Fundamental e a Rede Nacional Complementar. Adicionalmente temos a rede nacional de 
autoestradas, a qual é formada pelos elementos da rede rodoviária nacional especificamente 
projetados e construídos para o tráfego motorizado. O estudo em apreço encontra-se 
enquadrado na rede nacional de autoestradas, conforme exposto na lista IV apensa ao Decreto-
Lei n.º 222/98, de 17 de julho. 
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No PRN 2000 foram introduzidas significativas inovações de modo a atingir os seguintes 
objetivos: 

 Potenciar o correto e articulado funcionamento do sistema de transportes rodoviários; 

 Desenvolver as potencialidades regionais; 

 Reduzir o custo global dos transportes; 

 Aumentar a segurança da circulação; 

 Satisfazer o tráfego internacional e adequar a gestão da rede. 

No PRN encontra-se definido que todos os lanços das estradas da rede rodoviária nacional 
poderão, mediante despacho do ministro da tutela do setor rodoviário, ser dotados de 
caraterísticas de autoestrada, a fim de garantirem as condições de serviço, quando os regimes 
de procura previstos assim o exigirem. 

O projeto em análise não interfere com os objetivos definidos no PRN2000. 

4.11.2.2.2 – Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integra a Região Hidrográfica 4 (RH4) 
– PGRH do Vouga, Mondego e Lis  

O Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), enquanto instrumento de planeamento das 
águas, visa fornecer uma abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, dando 
coerência à informação para a ação e sistematizando os recursos necessários para cumprir os 
objetivos definidos. 

O Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Douro foi aprovado pela RCM n.º 52/2016, de 20 
de setembro, retificado e republicado pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de 
novembro. 

O Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), enquanto instrumento de planeamento das 
águas, visa fornecer uma abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, dando 
coerência à informação para a ação e sistematizando os recursos necessários para cumprir os 
objetivos definidos. 

Enquadrando os objetivos ambientais e com base na análise integrada dos diversos 
instrumentos de planeamento, nomeadamente, planos e programas nacionais relevantes para 
os recursos hídricos, foram definidos os seguintes objetivos estratégicos (OE) para a RH4:  
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• OE1 — Adequar a Administração Pública na gestão da água;  

• OE2 — Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água;  

• OE3 — Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras;  

• OE4 — Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos;  

• OE5 — Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água; 

• OE6 — Promover a sustentabilidade económica da gestão da água;  

• OE7 — Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água;  

• OE8 — Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais;  

O projeto em análise não interfere com os objetivos do plano. 

4.11.2.2.3 – Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL) 

O Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL) foi aprovado pela 
Portaria n.º 56/2019 de 11 de fevereiro retificada pela Declaração de Retificação n.º 16/2019 
de 12 de abril. O PROF CL entrou em vigor a 31 de janeiro de 2019.  

O PROF do Centro Litoral (PROF CL) corresponde aos anteriores PROF do Centro Litoral, do Dão 
Lafões, do Pinhal Interior Norte e do Pinhal Interior Sul teve -se em especial consideração a 
necessidade de reforçar a articulação com a Estratégia Nacional para as Florestas, 
aprofundando o alinhamento com as suas orientações estratégicas, nomeadamente nos 
domínios da valorização das funções ambientais dos espaços florestais e da adaptação às 
alterações climáticas e ainda com a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e 
Biodiversidade. 

O PROF tem por objetivos estratégicos: a) Minimização dos riscos de incêndios e agentes 
bióticos; b) Especialização do território; c) Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos 
povoamentos; d) Internacionalização e aumento do valor dos produtos; e) Melhoria geral da 
eficiência e competitividade do setor; f) Racionalização e simplificação dos instrumentos de 
política. 

O concelho de Pombal encontra-se na sua totalidade abrangido pelo PROF CL. 
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De acordo com o mapa síntese do PROF CL, o projeto não interfere com nenhum corredor 
ecológico. 

De acordo com o mapa síntese do PROF CL, a área de estudo insere-se na sub-região 
homogénea Gandaras Sul. Nesta sub-região homogénea, com igual nível de prioridade, visa -se 
a implementação e o desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços florestais:  

a) Função geral de produção; 

b) Função geral de proteção; 

c)  Função geral de silvopastorícia, da caça e da pesca nas águas interiores. 

Nesta sub-região devem ser privilegiadas as seguintes espécies florestais:  

a) Espécies a privilegiar (Grupo I):  

i) Carvalho -português (Quercus faginea);  

ii) Eucalipto (Eucalyptus globulus);  

iii) Medronheiro (Arbutus unedo);  

iv)Pinheiro -bravo (Pinus pinaster);  

v) Pinheiro -manso (Pinus pinea);  

vi) Sobreiro (Quercus suber).  

b) Outras espécies a privilegiar (Grupo II):  

i) Azinheira (Quercus rotundifolia);  

ii) Cedro -do -Buçaco (Cupressus lusitanica);  

iii) Choupos (Populus sp.);  

iv) Cipreste -comum (Cupressus sempervirens);  

v) Freixo (Fraxinus angustifolia);  

vi) Nogueira (Juglans regia);  

vii) Nogueira -preta (Juglans nigra)  
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Nesta sub-região, os espaços florestais arborizados e os espaços florestais no total ocupam, 
respetivamente, 56,5% e 67,7% da superfície da sub-região. O eucalipto apresenta aptidão 
produtiva classificada como “Boa” em 95,3% do território. O pinheiro-bravo apresenta aptidão 
produtiva classificada como “Regular” em 95,6% do território. Os Matos e Pastagens ocupam 
11,1% da superfície da sub-região.  

Na Figura 4.64 apresenta-se o mapa síntese do PROF CL com a localização do projeto.  

 

  

 
 
               
                                          Fonte: PROF CL, ICNF 

Figura 4.64 – Mapa Síntese PROF CL na área de inserção do projeto 

De acordo com o mapa síntese, o projeto de expansão, insere-se em Espaços Florestais 
Sensíveis, esta temática é abordada no ponto 4.8 e no ponto 5.8 do presente relatório. 

Área do Projeto 
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O projeto em análise desenvolve-se em área abrangida pelo PROF CL, no entanto, este não 
interfere com os objetivos definidos. 

4.11.2.2.4 – Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Vouga, 
Mondego e Lis (RH4) 

A Diretiva n.º 2007/60/CE, de 23 de outubro, relativa à Avaliação e Gestão dos Riscos de 
Inundações (DAGRI), integra uma nova abordagem de avaliação de inundações e de gestão dos 
riscos associados, visando reduzir as consequências nefastas associadas às inundações para a 
saúde humana, o ambiente, o património cultural e as atividades económicas, na comunidade.  

A DAGRI foi transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de 
outubro, e define o procedimento associado aos ciclos de planeamento, estabelecendo no 
artigo 4.º a necessidade de realizar a Avaliação Preliminar dos Riscos de Inundações (APRI) para 
identificação das Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundação (ARPSI), no artigo 6.º a 
elaboração de cartas de zonas inundáveis e de cartas de riscos de inundações relativas às zonas 
identificadas e, no artigo 7.º, a elaboração dos respetivos planos de gestão dos riscos de 
inundações.  

A primeira fase do 1.º ciclo da aplicação da diretiva, ou seja a identificação das Zonas Críticas 
(ZC), entendidas como Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundação (ARPSI), foi concluída 
em novembro de 2013, as respetivas cartas de zonas inundáveis e cartas de riscos de 
inundações, para as zonas identificadas, foram concluídas em 2015 (segunda fase) e os Planos 
de Gestão dos Riscos de Inundações - PGRI (APA, 2016a), organizados por Região Hidrográfica 
(RH), foram aprovados em 2016 através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 51/2016, de 
20 de setembro, retificada e republicada através da Declaração de Retificação n.º 22-A/2016, 
de 18 novembro (terceira fase).  

Em 2018 deu-se início ao 2.º ciclo de planeamento com a avaliação preliminar de riscos de 
inundação. 

O Plano de Gestão de Riscos de Inundação abrange o concelho de Pombal na zona do rio 
Arunca. No âmbito do PGRI, foram identificados um conjunto de 10 Áreas de Risco Potencial 
Significativo de Inundação (ARPSI), na RH3, identificadas no Quadro IV.63 e na Figura 4.65. 
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                                       Fonte: Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) 

Quadro IV.63 – Lista de ARPSI para a RH4 

 
                                  Fonte: Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) 

Figura 4.65 – Localização das RPSI propostas para a RH4 

A área do projeto não é afetada por estas áreas, como se pode verificar na Figura 4.65. 

O projeto em análise não interfere com os plano de gestão de riscos de inundações. 
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4.11.2.2.5 – Plano Setorial da Rede Natura 2000 

O PSRN2000 é um instrumento de gestão territorial, de concretização da política nacional de 
conservação da diversidade biológica, visando a salvaguarda e valorização dos Sítios e das 
Zonas de Proteção Especial (ZPE) do território continental, bem como a manutenção das 
espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas áreas. Este plano é 
essencialmente um instrumento para a gestão da biodiversidade. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2001, de 6 de Junho, determinou a elaboração do 
PSRN2000, de acordo com os seguintes objetivos: 

- Estabelecer orientações para a gestão territorial das ZPE e Sítios; 

- Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais dos locais integrados 
no processo, fixando os usos e o regime de gestão compatíveis com a utilização 
sustentável do território; 

- Representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a distribuição dos 
habitats presentes no Sítios e ZPE; 

- Estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em função das respetivas 
caraterísticas e prioridades de conservação; 

- Definir as medidas que garantam a valorização e a manutenção favorável dos habitats e 
espécies, bem como fornecer a tipologia tendo em conta a distribuição dos habitats a 
proteger; 

- Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial de ordenamento 
do território das medidas e restrições mencionadas nas alíneas anteriores; 

- Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da avaliação de 
impacte ambiental e na análise de incidências ambientais. 

Trata-se de um plano desenvolvido a uma macro-escala (1/100 000) para o território 
continental, que apresenta a caraterização dos habitats naturais e semi-naturais e das espécies 
da flora e da fauna presentes nos Sítios e ZPE. 
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O PSRN2000 foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de 
Julho.  

As áreas classificadas mais próximas encontram-se fora da área de influência do pojeto (mais 
de 10 km). 

4.11.2.3 – Âmbito Municipal 

4.11.2.3.1 – Plano Diretor Municipal de Pombal 

No âmbito dos instrumentos de gestão territorial foi consultado o Plano Diretor Municipal 
(PDM) do concelho de Pombal e disponibilizado pela Câmara de Municipal, as Cartas de 
Ordenamento, Condicionantes, RAN e REN do concelho. Este levantamento foi apoiado por 
visitas de campo para confirmação “in situ” da informação recolhida. 

Para complementar a informação veiculada no PDM, foi também solicitada à câmara abrangida 
pelo projeto informação adicional relativa à localização de funções territoriais relevantes e 
outros projetos ou licenciamentos aprovados, que pudessem interferir com o projeto em 
análise. 

O PDM do Concelho de Pombal encontra-se aprovado pelo Aviso n.º 4945/2014, de 10 de abril, 
com as alterações que precederam. 

A análise efetuada em termos de ordenamento do território baseou-se essencialmente na 
identificação das várias classes de espaços intercetadas, tendo por base a Planta de 
Ordenamento de Classificação e Qualificação do Solo. 

Da análise do Desenho ZI.GUIA-EIA-09 – Extrato da Planta de Ordenamento verifica-se que o 
local de implantação da Expansão Norte da Zona Industrial da Guia se integra na seguinte 
classificação do solo de acordo com a planta de ordenamento: 

- Solos Urbanizável: Espaço de Atividades Económicas 

- Solos Urbano: Espaço Verde 

- Áreas Industriais: GU i01 – Parque Industrial da Guia 



 

2021.107.EIA                                                                                                      200                                                                                           EXPANSÃO ZI GUIA 

No quadro seguinte, apresenta-se a categoria de espaço afetada diretamente loteamento 
industrial. 

Categoria do 
Espaço 

Enquadramento Jurídico 
Área ocupada 

(m2) 

Solo Urbanizável 
– Espaço de 
Atividades 
Industriais 

Artigo 119.º 
Identificação 

“1 — O solo urbanizável carateriza -se pela ausência ou insuficiência de 
infraestruturas, destinando -se a uma ocupação para fins urbanos.  
2 — O solo urbanizável integra as categorias e subcategorias de espaço 
identificadas na alínea b) do artigo 40.º.” 

Artigo 120.º 
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 107.º 
Identificação 

“O espaço de atividades económicas corresponde às áreas que se 
destinam ao acolhimento de atividades económicas em geral, podendo 
estas áreas assumir uma função mais direcionada para a atividade 
produtiva, correspondendo nestes casos, às áreas industriais identificadas 
na Planta de Ordenamento — Classificação e Qualificação do Solo.” 

Artigo 108.º 
Uso e Ocupação do Solo 

“1 — São usos dominantes desta categoria de espaço: a) Estabelecimentos 
industriais e atividades produtivas similares; 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 de indústrias de Tipo 1 a que se referem as 
alíneas a) a d) do artigo 11.º 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. 
4 — Nestes espaços não é permitido o uso habitacional, excluindo o 
preexistente, admitindo -se apenas uma componente edificada de apoio 

145.814,49 m2 
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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 109.º 
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.  
3 — A ampliação das atividades existentes, à data de entrada em vigor do 
presente regulamento aplicam-se os seguintes valores: 
 

Índice de ocupação 
(%) 

Índice de utilização 
(%) 

Índice de 
Impermeabilização 

(%) 

Altura da fachada 
(m) 

70 130 90 12 (a) 
(a)Altura da fachada poderá ser superior nas situações devidamente justificadas por necessidades 
produtivas ou tecnológicas 

 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.” 

Solo Urbano – 
Espaço Verde 

Artigo 116.º 
Identificação 

“O espaço verde corresponde a áreas em que ocorrem maioritariamente 
sistemas com valor ambiental, paisagístico e patrimonial e destina -se a 
promover o recreio e lazer da população, bem como complementar a 
qualificação ambiental e paisagística do território urbano.” 

28.477,51 
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Artigo 117.º 
Uso e Ocupação do Solo 

“1 — No espaço verde são permitidos os seguintes usos: a) Quiosques; b) 
Parques infantis; c) Equipamentos e ou infraestruturas de apoio ao recreio 
e lazer, incluindo equipamentos de caráter lúdico e desportivo que 
tenham como objetivo a valorização dessas áreas.  
2 — São ainda admitidos no espaço verde os seguintes usos: a) 
Estabelecimentos de restauração e bebidas; b) Estabelecimentos 
hoteleiros (hotéis e pousadas) c) Edificações de apoio à atividade agrícola 
destinadas à recolha e armazenagem de máquinas e alfaias agrícolas, bem 
como de produtos resultantes da atividade.” 

Artigo 118.º 
Regime de Edificabilidade 

“1 — Os usos previstos no n.º 1 do artigo anterior devem ser 
desenvolvidos tendo em atenção as condições morfológicas, topográficas 
e ambientais que caraterizam a envolvente, de modo a salvaguardar a sua 
adequada integração paisagística, não podendo ser excedido o índice de 
utilização de 10 %.  
2 — As operações urbanísticas previstas no n.º 2 do artigo anterior devem 
cumprir com os seguintes parâmetros urbanísticos máximos:  
a) Estabelecimentos de restauração e bebidas: i) Índice de Utilização: 10 %; 
ii) Número máximo de pisos (acima da cota de soleira): 1; iii) Altura da 
fachada: 5 m  
b) Estabelecimentos hoteleiros (hotéis e pousadas): i) Índice de Utilização: 
20 %; ii) Número máximo de pisos (acima da cota de soleira): 2; iii) Altura 
da fachada: 7,5 m.  
c) Edificações de apoio à atividade agrícola: i) Área de construção (m2 ): 30 
ii) Número máximo de pisos (acima da cota de soleira): 1; iii) Altura da 
fachada da edificação): 3 m.  
3 — Admite-se obras de ampliação até um máximo de 30 % da área de 
construção licenciada à data de entrada em vigor do PDM Pombal, não 
podendo exceder-se a altura da fachada e o número de pisos máximos 
definidos nos pontos ii. e iii. da alínea b) do n.º 2 do presente artigo, salvo 
nas situações existentes em que tais parâmetros já são ultrapassados. 

Áreas Industriais 
– GU i01 – 

Parque Industrial 
da Guia 

- 174.192,00 

Quadro IV.64 – Enquadramento jurídico das categorias de espaço na área do terreno de 
implantação do projeto 
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A área de terreno integrada em espaço Verde, corresponde à área abrangida pela Salvaguarda 
Estrutura Ecológica Municipal (EEM). De acordo com a carta de Estrutura Ecológica Municipal 
do concelho de Pombal, a área do projeto insere-se na EEM Complementar – Tipo II. Estas áreas 
“assumem uma função de proteção das áreas de valor e sensibilidade ecológica, bem como das 
áreas com elevada exposição e suscetibilidade perante riscos naturais e mistos”. De acordo com 
o artigo 10º, do regulamento do PDM, no ponto 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 caraterísticas do relevo natural. 

De acordo com a planta de ordenamento – Recursos Geológicos e Suscetibilidade de 
Movimentos de Massa em Vertentes, o projeto insere-se no Sistema Aquífero Leirosa - Monte 
Real (Sistema Aquífero da Mata do Urso), e que de acordo com o artigo 20º “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. (…) 

2 — As operações urbanísticas que ocorram na área abrangida pelo Sistema Aquífero da Mata 
do Urso, com exceção das operações a realizar nas áreas integradas em Aglomerado Urbano, 
em Espaço de Atividades Económicas, em Aglomerados Rurais, em Áreas de Edificação Dispersa, 
em Espaço de Ocupação Turística e em Espaço de Equipamentos e Infraestruturas, as 
sondagens, os trabalhos subterrâneos e todas as operações associadas à captação de 
abastecimento público de água apenas podem ser concretizadas desde que se comprove 
inequivocamente que a atividade a desenvolver não coloca em causa a sustentabilidade do 
aquífero em termos quantitativos e qualitativos.  

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. (…) 

5 — No caso de as áreas integradas no sistema Aquífero da Mata do Urso não estarem servidas 
por um sistema público de drenagem de águas residuais, a realização de operações urbanísticas 
fica condicionada à instalação de sistemas autónomos de fossas estanques ou à adoção de 



 

2021.107.EIA                                                                                                      204                                                                                           EXPANSÃO ZI GUIA 

outras soluções que assegurem que os efluentes têm um tratamento e destino adequados.  

6 — Todas as captações de água subterrânea existentes que forem desativadas têm de ser 
cimentadas.(…).” 

4.11.2.4.2 – Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Pombal (PMDFCI) 

O Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta contra Incêndios do concelho de Pombal 
encontra-se provado nos termos e ao abrigo do Edital n.º 463/2019 publicado no DR, 2ª Série, 
n.º64 de 1 de abril de 2019. 

A fonte de informação  teve por base o PMDFCI em vigor e com base na informação 
disponível no site do ICNF na aplicação disponível infoPMDFCI - 
https://fogos.icnf.pt/infoPMDFCI/PMDFCI_PUBLICOlist.asp. 

O risco de incêndio florestal alto e muito alto encontra-se distribuído no concelho de Pombal 
mais a zona Este (32%) enquanto que a Oeste o risco de incêndio predominante é o moderado 
(35%). 

Da análise do mapa de perigosidade do PMDFCI, constata-se que a área em análise se localiza 
entre alta e muito alta classe de perigosidade, como se pode constatar na Figura 4.66. 

 

 
 
 
 

https://fogos.icnf.pt/infoPMDFCI/PMDFCI_PUBLICOlist.asp


 

2021.107.EIA                                                                                                      205                                                                                           EXPANSÃO ZI GUIA 

 

Fonte: PDM Pombal 

Figura 4.66 – Perigosidade de incêndio florestal na área do projeto  

As faixas de gestão de combustível que constituem as redes primárias, secundárias e terciárias, 
e o mosaico de parcelas de gestão de combustível conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho, com nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 76/2017, de 17 de 
agosto, têm como objetivos: 

a) Diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma 
intervenção direta de combate ao fogo; 

b) Redução dos efeitos de passagem de incêndios, protegendo de forma passiva vias de 
comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos 
florestais de valor especial; 

c) Isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios. 
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As redes primárias de faixas de gestão de combustível cumprem todas as funções enumeradas 
nas alíneas anteriores, no entanto o PNDFCI não define qualquer rede primária para o concelho 
de Pombal. Apesar de não existir uma rede primária de faixa de gestão de combustível no 
concelho, é pretensão do Município de Pombal a sua instalação, estando neste momento em 

estudo uma solução que poderá passar pela inclusão de uma rede primária na Serra de Sicó. 

As FGC definidas no presente plano encontram-se em consonância com as “Redes secundárias 
de faixas de gestão de combustíveis”, definidas no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 
28 de junho, alterado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, onde nos espaços florestais do 
concelho, previamente definidos no presente plano de defesa da floresta contra incêndios, a 
execução das mesmas é da responsabilidade da entidade gestora, a saber: 

• Pela rede viária é obrigatório providenciar a gestão do combustível numa faixa lateral 
de largura não inferior a 10 m para cada lado das vias.  

• Pela rede ferroviária é obrigatório providenciar a gestão de combustível numa faixa 
lateral de terreno confinante, contada a partir dos carris externos numa largura não 
inferior a 10 m. 

• Pelas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito alta tensão e em 
alta tensão providenciar a gestão de combustível numa faixa correspondente à projeção 
vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior 
a 10 m para cada um dos lados.  

• elas linhas de distribuição de energia elétrica em média tensão providenciar a gestão 
de combustível numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores 
exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior de 7m para cada um dos 
lados.  

• Pela rede de transporte de gás natural (gasodutos) providenciar a gestão de 
combustível numa faixa lateral de terreno confinante numa largura não inferior a 5 m 
para cada um dos lados, contados a partir do eixo da conduta. 

• Nas edificações os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a 
qualquer título, detenham terrenos confinantes a edificações, designadamente 
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habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos, são 
obrigados a procederá gestão de combustível numa faixa com as seguintes dimensões: 

- Largura não inferior a 50m, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, 
sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou 
pastagens naturais; 

- Largura definida no presente PMDFCI, com o mínimo de 10 m e o máximo de 50 
m, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, quando a faixa abranja 
exclusivamente terreno ocupados com outras ocupações. 

• Nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais, e que 
se encontrem previamente definidos no presente plano, é obrigatória a gestão de 
combustível numa faixa exterior de proteção de largura mínima não inferior a 100 m, 
podendo, face à perigosidade de incêndio rural de escala municipal, outra amplitude ser 
definida no presente plano municipal de defesa da floresta contra incêndios. As FGC 
subdividem-se em Faixas de redução de combustível (FRC) em que se procede à 
remoção parcial do combustível (herbáceo, subarbustivo e arbustivo), à supressão da 
parte inferior das copas das árvores e à abertura dos povoamentos, e faixas de 
interrupção de combustíveis (FIC), em que se procede à remoção total dos combustíveis 
florestais. 

• Nos parques de campismo, nos parques e polígonos industriais, nas plataformas de 
logística e nos aterros sanitários inseridos ou confinantes com espaços florestais 
previamente definidos no PMDFCI é obrigatória a gestão de combustível, e sua 
manutenção, de uma faixa envolvente com uma largura mínima não inferior a 100 m, 
competindo à respetiva entidade gestora ou, na sua inexistência ou não cumprimento 
da sua obrigação, à câmara municipal realizar os respetivos trabalhos, podendo esta, 
para o efeito, desencadear os mecanismos necessários ao ressarcimento da despesa 
efetuada. 

A expansão norte da Zona Industrial da Guia, não interfere com as faixas de gestão de 
combustíveis definidas no plano. Na envolvente identificaram-se faixas de gestão de 
combustível definidas como faixas de redução de combustível associadas à rede viária, rede 
ferroviária, rede elétrica de muita alta tensão e como se pode constar na Figura 4.67. 
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                           Área do projeto                                                                     Fonte: PMDFCI Pombal 

Figura 4.67 – Faixas de gestão de combustível na área do projeto  

A estrada que delimita a propriedade a sul encontra-se inserida na Faixa de Gestão de 
Combustível – Rede Viária de Ordem 1. Prevê-se que a rede de drenagem de águas pluviais e a 
rede de água do sistema de auto proteção contra incêndios florestais. 

As outras vias existentes na envolvente e pertencente à rede viária florestal definida no planto 
municipal, pertencem à Rede Viária de Ordem 2.  

A rede viária é uma das principais infraestruturas do território, assumindo um papel importante 
na defesa da floresta contra incêndios, tanto na prevenção como no apoio ao combate.  

A rede viária florestal, é um elemento fundamental, que permite:  



 

2021.107.EIA                                                                                                      209                                                                                           EXPANSÃO ZI GUIA 

• Facilitar a movimentação rápida dos meios de combate à zona de fogo, aos pontos de 
reabastecimento de água e combustível;  

• Integrar a rede de faixas de gestão de combustível onde as equipas de luta encontram 
condições favoráveis para o combate do fogo, em segurança;  

• Possibilitar a circulação de patrulhas de vigilância móvel terrestre, em complemento 
com a rede de vigilância fixa.  

Das Faixas de Gestão de Combustível identificadas na área do projeto, verifica-se que o projeto 
é compatível com o definido no PMDFCI, não interferindo diretamente com estas áreas. 

A rede de pontos de água, no concelho de Pombal é constituída por um conjunto de estruturas 
de armazenamento de água, naturais ou artificiais acessíveis aos meios de combate a incêndios 
florestais, com a principal função de abastecimento e reabastecimento dos mesmos.  

Na área de implantação do projeto, não se localiza nenhum ponto de água, definido no 
PMDFCI. A massa de água existente no terreno, encontra-se definida como um dos pontos de 
água. 

No que diz respeito à conformidade do projeto com o sistema de defesa da floresta contra 

incêndios pelo Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, este identifica “objetivos e recursos e traduz-se 

num modelo ativo, dinâmico e integrado, enquadrando numa lógica estruturante de médio e longo 

prazos os instrumentos disponíveis, nos termos do qual importa:  

• Promover a gestão ativa da floresta;  

• Implementar a gestão de combustíveis em áreas estratégicas, de construção e manutenção de 

faixas exteriores de proteção de zonas de interface, de tratamento de áreas florestais num 

esquema de mosaico e de intervenção silvícola, no âmbito de duas dimensões que se 

complementam, a defesa de pessoas e bens e a defesa da floresta;  

• Reforçar as estruturas de combate e de defesa da floresta contra incêndios; Dinamizar um 

esforço de educação e sensibilização para a defesa da floresta contra incêndios e para o uso 

correto do fogo; 

• Adotar estratégias de reabilitação de áreas ardidas;  
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• Reforçar a vigilância e a fiscalização e aplicação do regime contraordenacional instituído.” 

A implantação do projeto foi desenvolvida em conformidade com o Sistema de Defesa Contra 
Incêndios, e de acordo com as regras de edificabilidade. 

No âmbito do projeto de execução, foi desenvolvido o projeto de autoproteção contra incêndio 
florestais na zona de expansão da zona industrial da Guia e que se apresenta no Volume III – 
Anexos, do presente estudo. 

4.11.2.4.3 – Planos de Pormenor e Planos de Urbanização 

Da informação disponibilizada pela Câmara Municipal, verifica-se a área em análise não 
interfere com nenhum Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor, aprovado ou em 
elaboração. 

4.11.2.5 – Servidões e Restrições de Utilidade Pública e Outras Condicionantes 

Na planta de condicionantes do concelho de Pombal são definidas várias servidões e restrições 
de utilidade pública. Da análise do Desenho ZI.GUIA-EIA-10 – Extrato da Planta de 
Condicionantes, identificam-se as seguintes condicionantes na área do projeto: 

- Reserva Ecológica Nacional; 

- Rede Municipal – Caminho Municipal; 

- Domínio Hídrico – Linha de água; 

- Infraestruturas de Transporte de Energia Elétrica – Muita Alta Tensão e Média Tensão; 

• Reserva Ecológica Nacional 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional encontra-se publicado pelo Decreto-Lei n.º 
124/2019, de 28 de agosto, o qual procede à quarta alteração ao Decreto-Lei nº 166/2008, de 
22 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.º 239/2012, de 2 de novembro, 96/2013, de 19 de 
julho, e 80/2015, de 14 de maio, que estabelece o Regime Jurídico da Reserva Ecológica 
Nacional. 
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A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial que 
estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, 
identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de 
áreas.  

A REN do concelho de Pombal encontra-se aprovada pela Portaria n.º 38/2015 de 17 de 
fevereiro. No Anexo 1 apresenta-se a informação fornecida pela CCDR Centro sobre a REN. 

A área abrangida por REN, localizada  a oeste da área de intervenção, corresponde ao Leito de 
Curso de Água da Ribeira da Guia. 

As águas pluviais provenientes da expansão da zona industrial, serão encaminhadas para a linha 
de água a jusante da passagem hidráulica existente na Estrada da Guia. A rede de águas 
pluviais, serão recolhidas por uma rede de coletores gravíticos em betão, a implantar ao longo 
dos arruamentos e seguindo pela Estrada da Guia para a linha de água classificada como linha 
de água REN (Figura 4.68). 

 

  
Fonte: Município de Pombal 

Figura 4.68 – REN na área do projeto  

• Domínio Hídrico – Linha de Água 

O domínio hídrico presente na planta de condicionantes, refere-se a uma linha de água, 
próximo da expansão norta da zona industrial, de caráter efémero. Trata-se de uma linha de 



 

2021.107.EIA                                                                                                      212                                                                                           EXPANSÃO ZI GUIA 

água não navegável nem flutuável cuja servidão detremina aque a faixa de proteção seja uma 
faixa de 10 metros para ambas as margens. 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativa ao Domínio 
Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na Lei n.º 
58/2005, de 29 de dezembro (Lei da água) e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.  

A águas pluviais provenientes do projeto são recolhidas por coletores gravíticos que se 
desenvolvem ao longo do arruamento pela Estrada da Guia e encaminhadas para a linha de 
água. Assim, a utilização dos recursos hídricos implica o licenciamento por parte da tutela. 

• Rede Municipal – Caminho Municipal 

Na área de implantação do projeto identificou-se uma via rodoviária classificada no PDM como 
Rede Rodoviária – Caminho Municipal que corresponde à CM1032/Estrada da Guia. 

Segundo o PDM de Pombal, no artigo 135º “Espaços Canais” estabelece: 

“1 - A Rede Rodoviária existente integra-se em espaços canais que têm por objetivo garantir as 
adequadas condições de funcionamento ou de execução da rede e que compreendem a 
plataforma da via e as faixas de proteção non aedificandi que a lei estipula para cada caso 
concreto. (…) 

3 — Os espaços canais integram ainda as áreas afetas às infraestruturas ferroviárias, incluindo 
as áreas técnicas complementares que lhes são adjacentes.”  

No artigo 136º “Parâmetros de dimensionamento da Rede Rodoviária Municipal” - Sem 
prejuízo de situações excecionais devidamente justificadas, nomeadamente por limitações 
resultantes da situação existente ou necessidade de preservação de valores patrimoniais e 
ambientais, a rede rodoviária resultante de projetos de loteamento deve adquirir as 
caraterísticas físicas e operacionais constantes do quadro seguinte: 



 

2021.107.EIA                                                                                                      213                                                                                           EXPANSÃO ZI GUIA 

 

Quadro IV.65 – Parâmetros de dimensionamento da rede rodoviária 

Relativamente ao regime de proteção das infraestruturas rodoviárias, de acordo com a Lei n.º 
2110 de 10 de agosto de 1961, nos terrenos à margem das vias municipais denominados zonas 
non edificandi não é permitido efetuar quaisquer construções, dentro dos limites a seguir 
indicados: 

• Nas faixas de cada lado da via por uma linha que dista do seu eixo 6 ou 4,5 metros, 
consoante se trate de estradas ou de caminhos municipais, que podem ser alargadas 
respetivamente até ao máximo de 8 a 6 metros para cada lado do eixo, na totalidade ou 
apenas nalguns troços de vias; 

• Nas zonas de visibilidade do interior das concordâncias das ligações ou cruzamentos 
com outras comunicações rodoviárias. 

Nas zonas non edificandi podem ser admitidas: 

• Construções a efetuar dentro dos aglomerados, quando para os mesmos existam planos 
de urbanização ou planos de pormenor aos quais essas construções devam ficar 
subordinadas; 
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• Construções simples, especialmente de interesse agrícolas, à distância mínima de 5 ou 4 
metros do eixo, consoante se trate de estradas ou caminhos municipais; 

• Construções junto de estradas e caminhos municipais com condições especiais de 
traçado em encostas de grande declive, de acordo com os regulamentos municipais; 

• Obras de ampliação ou de alteração em edifícios e vedações existentes, situados no 
todo ou em parte nas faixas non edificandi; quando não esteja prevista a necessidade 
de os demolir em futuro próximo para melhoria das condições de trânsito; 

• Vedações. 

De acordo com o artigo 57º da Lei n.º 2110, de 10 de agosto de 1961, “ o estabelecimento 
subterrâneo de canalizações de água e esgotos ou de cabos de energia ao longo das vias 
municipais é feito fora das faixas de rodagem". 

• Infraestruturas de Transporte de Energia Elétrica – Muita Alta Tensão e Média Tensão 

Na proximidade à área de implementação do projeto identificou-se uma linha de muito alta 
tensão e outra de média tensão.  

A servidão de passagem das instalações de rede elétrica encontra-se legislada pelo Decreto-Lei 
n.º 43 335, de 19 de Novembro, e pelo Decreto Regulamentar n.º 446/76, de 5 de Junho. 

As instalações elétricas devem garantir afastamentos mínimos de modo a eliminar todo o 
perigo previsível para as pessoas e a evitar danos em bens materiais, não devendo perturbar a 
livre e regular circulação nas vias públicas ou particulares, nem afetar a segurança do caminho-
de-ferro, prejudicar outras linhas de energia ou de telecomunicações, ou causar danos às 
canalizações de água, gás ou outras (artigo 5º do DRn.º1/92, de 18 de Fevereiro e artigo1º do 
DRn.º90/84, de 26 de Dezembro). 

Os afastamentos mínimos resultantes dos referidos regulamentos são restrições que devem ser 
observadas aquando da instalação das redes elétricas ou no ato do licenciamento a localizar na 
proximidade das linhas elétricas já existentes. 

O desenvolvimento do projeto cumpre com os distanciamentos definidos. 

No Desenho ZI.GUIA-EIA-10 é apresentada a rede elétrica existente na área do projeto. 
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4.12 – PATRIMÓNIO 

4.12.1 – Introdução 

Este relatório pretende efetuar a caraterização da área de intervenção em termos geográficos, 
paisagísticos, históricos e arqueológicos, e a sua integração num contexto mais alargado, neste 
caso, a delimitação da freguesia a que pertence a área do projeto em questão, de forma a 
assegurar a salvaguarda de todos os vestígios de interesse patrimonial identificados. Neste 
âmbito foram analisadas as áreas de implantação direta e indireta do projeto.  

Neste ponto, consta um parecer sobre a necessidade de se proceder ao acompanhamento 
arqueológico, ou à necessidade de se implementar quaisquer Intervenções arqueológicas de 
registo científico em todas as zonas afetas à empreitada. 

4.12.2 – Conformidade com a Legislação em Vigor 

Os trabalhos a realizar dão cumprimento à legislação em vigor, para execução de trabalhos 
arqueológicos:  

• Lei n.º107/01, de 08 de Setembro (Lei do Património Cultural);  

• Resolução da Assembleia da República n.º 71/97 que aprova, para ratificação, a 
Convenção Europeia para a Proteção do Património Arqueológico através da 
conservação pelo registo, aberta à assinatura em La Valleta, Malta, em 16 de Junho de 
1992;  

• Decreto-Lei n.º 164/2014, de 04 de Novembro (Regulamento de Trabalhos 
Arqueológicos);  

• Circular de 10 de Setembro de 2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor do 
Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”;  

• Circular de 24 de Maio de 2011 do IGESPAR, IP que estabelece as regras de 
preenchimento das fichas de sítio/trabalho arqueológico;  

• Circular de 01 de Setembro de 2010 do IGESPAR, IP, que faz uma revisão da circular de 5 
de Janeiro de 2007 e que estabelece as regras da documentação fotográfica a constar 
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nos relatórios de trabalhos arqueológicos e Circular de 27 de Dezembro de 2011, sobre 
documentação digital. 

4.12.3 – Metodologia 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia utilizada para a Situação de Referência ao nível do 
Descritor do Património que teve como diretiva a Circular do extinto Instituto Português de 
Arqueologia (IPA), de 10 de Setembro de 2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor 
do Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”. 

A área onde será implementado o projeto em causa foi alvo de uma análise por forma a obter 
um conhecimento mais aprofundado do espaço no que respeita à sua antropização ao longo 
dos tempos, englobando as valências arqueológica, patrimonial, arquitetónica e etnográfica.  

São considerados como Ocorrências Patrimoniais relevantes, materiais, estruturas e sítios, 
agrupando-os da seguinte forma: 

• Elementos abrangidos por figuras de proteção, Imóveis Classificados ou outros 
Monumentos e sítios incluídos nas cartas de condicionantes do PDM (Plano Diretor 
Municipal). No caso de Monumentos Nacionais existe segundo a Lei nº. 107/2001 de 8 
de Setembro, uma zona de proteção de 50 m e uma zona especial de proteção de 50m 
(ZEP), onde estão impedidas construções e alterações de topografia, os alinhamentos e 
as cérceas e em geral a distribuição de volumes e coberturas ou revestimento exterior 
dos edifícios; 

• Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico que, não estando 
abrangidos no item anterior, constem de trabalhos científicos ou de inventários 
patrimoniais; 

• Elementos caraterizadores e tipificantes de uma efetiva humanização do território, da 
sua estruturação, organização e exploração em moldes tradicionais. 

Foi também estabelecido um critério de definição das ocorrências consideradas como 
integráveis no tratamento deste Documento:  

• Vestígios arqueológicos per si (quer achados isolados, quer áreas de concentração de 
materiais e/ou estruturas);  
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• Vestígios de vias de comunicação;  

• Vestígios de mineração, pedreiras e extração de outras matérias-primas;  

• Estruturas hidráulicas e industriais;  

• Estruturas defensivas e de limitação de propriedade;  

• Estruturas de apoio a atividades agro-pastoris.  

No presente ponto, estes dados foram denominados, de forma genérica, como Ocorrências 
Patrimoniais, doravante designadas também de OP. 

A natureza do património foi assim dividida em três categorias distintas:  

• Património arqueológico;  

• Património arquitetónico; 

• Património etnográfico.  

Porém, esta atribuição não se apresenta como linear. O limiar conceptual entre o que é 
integrável em qualquer uma das vertentes não é claro e não são categorias estanques. Uma 
mesma ocorrência pode enquadrar-se em duas ou mesmo nas três. No quadro de 
referenciação de ocorrências, é escolhido salientar aquela em que cada registo adquire 
particular destaque, ponderando toda a subjetividade implícita na escolha. 

São tidos em atenção dois tipos de impacte que poderão ocorrer:  

• Impacte direto negativo, quando o Elemento Patrimonial sofresse destruição;  

• Impacte indireto negativo, quando a Ocorrência Patrimonial pudesse ser afetado 
visualmente, pela passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra ou devido ao 
revolvimento de solos na sua proximidade. 

Os materiais arqueológicos que pudessem vir a ser recolhidos seriam devidamente tratados 
(lavagem, marcação) e inventariados, sendo os mais significativos desenhados e fotografados. 
Após a conclusão dos trabalhos seriam acondicionados em contentor padronizado e entregues 
na extensão correspondente da DGPC (Direção Geral do Património Cultural). 
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4.12.4 – Etapas 

A Caraterização de Referência do Património Cultural foi elaborada com base nas seguintes 
etapas de trabalho: 

1. Recolha de elementos em fontes documentais, realizada antes do trabalho de campo e 
que permitissem reconhecer as Ocorrências Patrimoniais pré-existentes na área afeta 
ao projeto (pesquisa bibliográfica e documental); 

2. Para além da pesquisa bibliográfica foi necessário proceder a prospeções sistemáticas, 
que permitissem uma melhor avaliação do potencial arqueológico da área do projeto e 
de toda a envolvente (trabalho de campo); 

3. Sistematização e registo sob a forma de inventário (registo e inventário). 

4.12.5 – Pesquisa Bibliográfica e Documental 

A recolha de elementos em fontes documentais baseia-se nas seguintes fases: 

• Pesquisa bibliográfica e documental baseou-se num conjunto variado de fontes de 
informação, sendo a sua área de Estudo estendida até um mínimo 2 km para além dos 
limites externos da área do projeto, de modo a proceder à contextualização e 
caraterização da ocupação humana do território de incidência direta e indireta ao 
projeto e da sua envolvente e obter uma leitura integrada das Ocorrências Patrimoniais 
existentes, permitindo, assim definir melhor a magnitude dos impactes. 

• A pesquisa bibliográfica e Documental baseia-se nas seguintes fontes de informação: 

-  Bibliografia específica; 

-  Documentação; 

-  Cartas Arqueológicas;  

-  Inventários de Património Arqueológico e Arquitetónico; 

-  PDM (Planos de Pormenor Municipais);  

-  Inventários Patrimoniais de organismos públicos (Consultadas as seguintes bases de 
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dados): 

o http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios Portal do Arqueólogo: 
Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, doravante designada 
Endovélico)1 da responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural 
(DGPC); 

o http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-
imovel/pesquisa-do 
patrimonio/www.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/defaul
t.htm Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC da 
responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural (DGPC); 

o http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx SIPA, Sistema 
de Informação para o Património Arquitetónico3 da responsabilidade da 
Direção Geral do Património Cultural (DGPC); 

o http://viasromanas.pt/ Vias Romanas em Portugal: I�nerários5 da autoria de 
Pedro Soutinho  

• Contatados investigadores com publicações ou projetos de investigação sobre a área em 
estudo; 

• Análise toponímica da cartografia nos suportes cartográficos disponíveis para a zona em 
Estudo, nomeadamente a Carta Militar de Portugal na escala 1: 25 000 (IGeoE). 
Frequentemente, através do levantamento toponímico, é possível identificar 
designações com interesse, que reportam a existência de elementos construídos de 
fundação antiga, designações que sugerem tradições lendárias locais ou topónimos 
associados à utilização humana de determinados espaços em moldes tradicionais. Desta 
forma, são apresentados os testemunhos que permitem ponderar o potencial cientifico 
e o valor patrimonial da área de incidência do projeto e da sua envolvente; 

• Análise fisiográfica permite a observação de condições orohidrográficas que 
possibilitem a interpretação de estratégias de povoamento. As caraterísticas próprias do 
meio determinam a especificidade e a implantação mais ou menos estratégica de alguns 
valores patrimoniais. As condicionantes do meio físico refletem-se ainda na seleção dos 

http://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm
http://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx
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espaços onde se instalaram os núcleos populacionais e as áreas nas quais foram 
desenvolvidas atividades depredadoras ou produtivas ao longo dos tempos. Assim, a 
abordagem da orohidrografia do território é indispensável na interpretação das 
estratégias de povoamento e de apropriação do espaço, mas é também uma etapa 
fundamental na planificação das metodologias de pesquisa de campo e na abordagem 
das áreas a prospetar.  

Todos os dados recolhidos foram posteriormente relocalizados no terreno, tendo em atenção 
dois tipos diferentes de realidades: sítios arqueológicos identificados através da existência de 
vestígios materiais (registados na bibliografia e bases de dados); e sítios de potencial 
arqueológico, identificados através de dados e interpretações bem justificadas (toponímia, 
indícios fisiográficos, etc.) sobre a possível existência de sítios não evidenciados fisicamente.  

4.12.6 – Trabalho de Campo 

O trabalho de campo consistiu numa batida sistemática do terreno quer na área de incidência 
direta, como indireta, apoiada por cartografia em formato papel, e na georreferenciação com 
GPS, sempre que a topografia do terreno assim o permitiu. Foram igualmente introduzidas as 
coordenadas das estruturas e sítios conhecidos previamente, para proceder à verificação e 
possível correção de todas as localizações facultadas na fase anterior. Neste trabalho foram 
utilizadas as Cartas Militares de Portugal à escala 1: 25 000 folha n.º 113 (Segoe) e a carta com 
a implantação da área a ser afetada pelo projeto com implantação do projeto. 

Os materiais arqueológicos que eventualmente viessem a ser identificados no decurso do 
trabalho de campo seriam recolhidos e georreferenciados os limites externos das manchas de 
dispersão de materiais arqueológicos, com vista a uma melhor inserção na planta de projeto e 
consequente avaliação de impacte. 

Contudo, procura-se também proceder ao registo de outras ocorrências de interesse 
patrimonial na área envolvente, sempre que algum elemento se destacasse como de particular 
relevância.  

Paralelamente é realizada, sempre que possível, a recolha de informação oral de carácter 
específico ou indiciário. 
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É ainda realizado um levantamento fotográfico em formato digital tendo como diretiva a 
Circular do extinto Instituto Português de Arqueologia (IPA), de 01 de setembro de 2010 sobre 
a “Documentação Fotográfica a constar nos Relatórios de Trabalhos Arqueológicos das diversas 
áreas do projeto em Estudo com o objetivo, não só de enquadramento paisagístico, mas 
também, para registo do grau de visibilidade do solo, bem como das OP identificadas. 

4.12.7 – Registo e Inventário 

Nesta fase foi elaborado um relatório de sintetização dos resultados obtidos. Uma cópia desse 
Documento, após o seu términus e aprovado pela entidade adjudicadora (o que deverá suceder 
até 30 dias após a sua entrega), foi obrigatoriamente enviada à DGPC, de acordo com o 
Decreto-Lei nº 117/97 (lei Orgânica do Instituto Português de Arqueologia) e com o Decreto-Lei 
nº 270/99 de 15 de Julho que Regulamenta os Trabalhos Arqueológicos.  

Este registo obedeceu aos seguintes critérios: 

• Organização da informação recolhida em fase de consulta documental das áreas de 
afetação direta e indireta do projeto; 

• Organização da informação recolhida em fase de trabalho de campo das áreas de 
afetação direta e indireta do projeto; 

• Resultados obtidos através da consulta oral de caráter específico ou indiciário; 

• Indicação dos resultados da análise toponímica, realçando aqueles cuja interpretação 
pudesse conduzir à identificação de sítios arqueológicos; 

• Descrição dos solos da área em estudo; 

• Descrição das condições de visibilidade do solo da área em estudo e a sua 
representação cartográfica; 

• Implantação cartográfica e descrição de ocorrências patrimoniais, caso estas fossem 
identificadas. Assim, como desenho de campo quando fosse necessário;  

• Localização de estaleiros, depósitos, vazadouros e empréstimos (caso se conhecesse a 
sua localização nesta fase do projeto); 
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• Informação sobre as distâncias de cada ocorrência patrimonial às áreas de afetação 
direta e indireta do projeto; 

• Classificação e descrição dos materiais arqueológicos, caso estes viessem a surgir no 
decorrer dos trabalhos de prospeção arqueológica; 

• Inventariação sumária das ocorrências patrimoniais identificados, com vista à 
hierarquização da sua importância científica e patrimonial e avaliação dos impactes com 
explicitação dos critérios utilizados; 

• Proposta de medidas preventivas de carácter geral e específico e indicação da fase e 
subsequentes, em que deveriam ser implementadas. 

Durante os trabalhos de prospeção e levantamento documental foi preenchida uma ficha 
específica com os critérios previamente definidos para todas as ocorrências patrimoniais 
identificadas, onde se encontram todas as informações necessárias à sua identificação in situ. 
Essa ficha teve por modelo a base de dados do “Endovélico” do extinto IPA e o Documento de 
Trabalho – Versão 1 da APA (Associação Profissional de Arqueólogos) “Metodologia de 
Avaliação de Impacte Arqueológico”. 

Nº Inventário - Número sequencial que identifica a Ocorrência Patrimonial utilizado na 
cartografia, nas tabelas e nas fichas de inventário (a sequência numérica é aleatória e 
contínua). 

Projeto - Nome do projeto em que se insere o estudo. 

O.P. - Nome atribuído à Ocorrência Patrimonial identificada. 

Data – Altura em que foi realizada a avaliação. 

Localização Administrativa – Distrito/Concelho/Freguesia onde se localiza a Ocorrência 
Patrimonial. 

Localização Geográfica – Todas as Ocorrências Patrimoniais são localizadas cartograficamente. 
(Sistema de Projeção: Hayford-Gauss; Sistema de Referenciação: sistema de coordenadas 
militares; Datum: Lisboa). Meridiano; Paralelo e Altitude (coordenadas obtidas em campo com 
recurso a GPS). 
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Topónimo – Topónimo local onde a Ocorrência Patrimonial se localiza. 

Microtopónimo – Microtopónimo onde a Ocorrência Patrimonial se localiza. 

Proprietário – Sempre que for possível contatar com o proprietário onde se identifica a 
Ocorrência Patrimonial, regista-se essa informação. 

CMP – “Carta Militar de Portugal” (1999), Serviço Cartográfico do Exército (IGeoE), nº da folha 
na escala 1:25.000 utilizada durante o trabalho de campo. 

Classificação – Imóvel Classificado ou outro tipo de proteção, com condicionantes ao uso e 
alienação do imóvel. 

Decreto Lei – Decreto-Lei da classificação do monumento. 

Estado Conservação – Estado de conservação do monumento. 

CARATERIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA PATRIMONIAL 
(Descrição das caraterísticas principais de cada Ocorrência Patrimonial) 

 
CATEGORIA 

Arqueológica Arquitetónica Etnográfica 

Quadro IV.66 – Categoria atribuída a cada Ocorrência Patrimonial. Distinção entre 
arqueológica, arquitetónica, etnográfica 

 
TIPO DE SÍTIO 

Abrigo Achado Isolado Alçaria Alinhamento Anfiteatro 
Aqueduto Arte Rupestre Arranjo de Nascente Atalaia Azenha 
Balneário Barragem Basílica Calçada Canalização 

Capela Casal Rústico Castelo Cais Cemitério 
Cetária Chafurdo Cidade Circo Cista 
Cisterna Complexo Industrial Concheiro Convento Criptopórtico 

Cromeleque Curral Depósito Edifício com interesse 
histórico Eira 

Ermida Escultura Estrutura com interesse 
histórico Fonte Forja 

Forno Fortificação Fórum Fossa Gruta 
Hipocausto Hipódromo Igreja Indeterminado Inscrição 

Lagar Laje Sepulcral Malaposta Mancha de Ocupação Marco 
Menir Mesquita Miliário Mina Moinho de Maré 

Moinho de 
Vento Mosaico Monumento Megalítico 

Funerário Muralha Muro 
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Nicho Nora Oficina Olaria Palácio 
Paço Pedreira Pelourinho Poço Pombal 

Ponte Povoado Povoado Fortificado Recinto Represa 
Salina Santuário Sarcófago Sepultura Silo 

Sinagoga Talude Tanque Teatro Templo 
Termas Tesouro Torre Tulhas Via 
Viaduto Moinho de Água Monte Laje com Covinhas Pias 

Villa Açude e Dique Espigueiro Quinta Alminha 
 Vicus Cruzeiro Vest. diversos  

Quadro IV.67 – Tipo funcional a que se refere a Ocorrência Patrimonial (Adaptada da tabela 
proposta pelo IPA – Instituto Português de Arqueologia, atual DGPC (no theasaurus do 

Endovelico) http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt) 
 

CRONOLOGIA 
Paleolítico Inferior Paleolítico Médio Paleolítico Superior Epipaleolítico/Mesolítico 

Neolítico Neolítico Antigo Neolítico Médio Neolítico Final 
Calcolítico Calcolítico Final Bronze Pleno Bronze Final 

Idade do Ferro 1ª Idade do Ferro 2ª Idade do Ferro Romano 
Romano Republicano Romano Império Romano Alto Império Romano Baixo Império 

Idade Média Alta Idade Média Baixa Idade Média Islâmico 
Moderno Contemporâneo Pré-História Antiga Pré-História Recente 

 Proto-História Indeterminado  

Quadro IV.68 – Cronologia da Ocorrência Patrimonial 
(A indicação de vários períodos cronológicos separados por “/” tem significado cumulativo) 

 
CONTEXTO GEOLÓGICO 

Granitos Xistos Calcários Aluviões Coluviões 
Argila Calcossilicatado Basalto Marga Mármore 
Silex Tufo Turfa Outro Arenitos 

Areias Terraço Depósitos argilosos Rochas vulcânicas Dioritos 

  Terraço 
fluvial/cascalheira   

Quadro IV.69 – Trata-se do contexto geológico onde se localiza a Ocorrência Patrimonial 

 

 

 

 
 

TOPOGRAFIA 
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Arriba Planície Colina suave Cerro – topo Cerro – vertente 

Canhão Encosta Grande elevação Outros Pequena 
elevação 

Planície Rechã Vale aberto Vale fechado Leito de rio ou 
ribeiro 

Espigão de 
meandro fluvial Esporão Escarpa Plataforma / rechã Planalto 

 Praia  Várzea  

Quadro IV.70 – Critérios seguidos para contextualizar topograficamente a Ocorrência 
Patrimonial  

 
VISIBILIDADE 

Destaca-se bem  Destaca-se medianamente  
Diluída na paisagem Escondida 

Quadro IV.71 – Critérios utilizados para caraterizar a visibilidade da Ocorrência Patrimonial no 
território envolvente 

 
CONTROLO VISUAL 

Controlo visual total Controlo condicionado Controlo restrito (do espaço 
limítrofe) 

Quadro IV.72 – Nível do controlo visual que a Ocorrência Patrimonial detém sobre a paisagem 
 

VEGETAÇÃO 
Sem vegetação Vegetação rasteira Arbustos ou mato denso 

Floresta/mata densa Floresta/mata pouco densa Cultura de vinha 

Quadro IV.73 – Vegetação existente no local onde se localiza a Ocorrência Patrimonial 
 

USO DO SOLO 
Agrícola Turismo Urbano Agrícola regadio Pastoreio 

Eucaliptal Mato Montado Olival Outros 
Florestal Areeiro Pântano Industrial Pedreira 

Pinhal Aterro Baldio Caminho Pedregais 
Agricultura 

manual 
Agricultura 
mecânico 

Latifúndio Minifúndio Socalcos 

Recursos Exploração agrícola  Pomar Piscicultura 

Quadro IV.74 – Utilização atual do solo em que se situa a Ocorrência Patrimonial  
(Adaptada da tabela proposta pelo IPA – Instituto Português de Arqueologia, atual DGPC (no 

theasaurus do Endovelico)  
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt). Estes atributos são apenas aplicáveis a bens imóveis ou a 

bens móveis de dimensão considerável ou que 
 não são recolhidos 
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FONTES 

Pesquisa 
Documental Bibliográfica Cartográfica Planos 

Municipais 
Projetos de 
investigação Base de dados 

Trabalho de Campo Prospeção Informação Oral 

Quadro IV.75 – Fonte utilizada na identificação da Ocorrência Patrimonial:  
pesquisa documental (no caso de ter sido previamente identificada na pesquisa documental); 

trabalho de campo (no caso de ter sido reconhecida durante a fase de trabalho de campo) 
 

AMEAÇAS 
Abandono Construção Agrícola Agrícola regadio Pastoreio 
Florestal Areeiro Pântano Industrial Pedreira 

Erosão marinha Erosão fluvial Gado Outros Rede 
viária 

Barragem Aterro Baldio Caminho Agentes 
erosivos 

 Vandalismo  Vegetação  

Quadro IV.76 – Ameaças sobre a Ocorrência Patrimonial. Estes atributos são apenas aplicáveis a 
bens imóveis ou a bens móveis de dimensão considerável ou que não são recolhidos 

 
MATERIAIS ARQUEOLÓGICOS 

Presença Ausência 

Quadro IV.77 – Indica a presença ou ausência de materiais arqueológicos 
 

DISPERSÃO DOS MATERIAIS 
Extensa Média 
Pequena Pontual 

Quadro IV.78 – Delimitação relativa da área em que se encontram materiais arqueológicos 
 

TIPO DE DISPERSÃO 
Contínua Dispersa 

Concentrada Progressiva 

Quadro IV.79 – Tipo de dispersão dos materiais arqueológicos 

Local de Depósito – Localização onde os materiais quando recolhidos são guardados até serem 
entregues na extensão correspondente da DGPC. 
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ACESSIBILIDADE 
Via Rápida Estrada Nacional Estrada Municipal 
Estradão Caminho de pé posto Sem acesso 

Quadro IV.80 – Referência ao tipo de acesso à Ocorrência Patrimonial 
 

TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS 
Conservação/Valorização Escavação Sondagem 

Levantamento  Prospeção 

Quadro IV.81 – Caso existam, referencia aos trabalhos arqueológicos pré-existentes em relação 
à Ocorrência Patrimonial 

Bibliografia - Bibliografia consultada sobre a Ocorrência Patrimonial. 

Localização Face ao Projeto - Descrição da localização da Ocorrência Patrimonial em relação ao 
projeto, indicando-se as relações de proximidade. As distâncias da Ocorrência Patrimonial às 
unidades de projeto foram medidas em metros sobre a CMP à escala 1: 25 000. 

Descrição - Descrição da Ocorrência Patrimonial em termos de localização, caraterísticas 
construtivas e materiais utilizados, dimensões, etc. Assim como a descrição dos materiais 
identificados durante o trabalho de campo (tipologia, cronologia, quantidade...). Indicação dos 
materiais arqueológicos móveis recolhidos e a indicação do depósito provisório. 

CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL 

(Análise, a mais objetiva possível, a partir dos dados disponíveis da importância da Ocorrência 
Patrimonial Adaptado do Documento de Trabalho – Versão 1 da APA (Associação Profissional de Arqueólogos) “Metodologia de Avaliação 

de Impacte Arqueológico”) 

Valor Arqueológico – Relativo ao seu valor como sítio arqueológico. 

Valor Arquitetónico – Relativo à importância da arquitetura da Ocorrência Patrimonial 
encontrada. 

Valor Histórico – Relativo à importância que pode assumir como documento para a história 
local/nacional. 

Valor Etnográfico – Relativo à importância que pode assumir como elemento representativo de 
técnicas e modos de vida locais ou regionais tradicionais. 
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Representatividade – Relativo ao tipo de contexto e numa escala regional. 

Potencial Científico – Relativo à importância que pode assumir para a investigação de 
determinada realidade e período. 

Interesse Público – Relativo à sua possibilidade de utilização pedagógica junto do público em 
geral e escolar em particular. 

Grau de Conservação – Relativo ao estado de conservação e à especificidade da Ocorrência 
Patrimonial. Estes atributos são apenas aplicáveis a bens imóveis ou a bens móveis de 
dimensão considerável ou que não são recolhidos. 
 

CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL 
Valor Arqueológico Elevado Médio Reduzido Sem interesse Indeterminado 
Valor Arquitetónico Elevado Médio Reduzido Sem interesse Indeterminado 

Valor Histórico Elevado Médio Reduzido Sem interesse Indeterminado 
Valor Etnográfico Elevado Médio Reduzido Sem interesse Indeterminado 

Representatividade Elevado Médio Reduzido Sem interesse Indeterminado 
Potencial Científico Elevado Médio Reduzido Sem interesse Indeterminado 

Interesse Público Elevado Médio Reduzido Sem interesse Indeterminado 
Grau de 

Conservação 
Elevado Médio Reduzido Sem interesse Indeterminado 

Quadro IV.82 – Hierarquização do interesse patrimonial da Ocorrência Patrimonial no conjunto 
do inventário de acordo com os seguintes critérios: 

 Elevado: Imóvel Classificado (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público, etc) ou ocorrência não 
classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou arqueológico) de elevado valor científico, 

cultural, representatividade, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio: Ocorrência 
Patrimonial (arqueológica, arquitetónica, etnográfica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, 

antiguidade, monumentalidade (caraterísticas presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. 
Reduzido: Aplica-se a Ocorrências Patrimoniais que em função do seu estado de conservação, antiguidade, valor 

científico, arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local não são representativos a nível nacional 
ou regional. Sem interesse: Atribuído a construção atual ou a Ocorrência Patrimonial de interesse patrimonial 
totalmente destruído. Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros 

fatores impedem a observação da Ocorrência Patrimonial (interior e exterior no caso das construções) 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE E MITIGAÇÃO 

(Para além da caraterização e importância da Ocorrência Patrimonial, foi considerado o tipo de 
Impacte a que a Ocorrência Patrimonial está sujeita, assim como as medidas de Mitigação 

Adaptado do Documento de Trabalho – Versão 1 da APA (Associação Profissional de Arqueólogos) “Metodologia de Avaliação de Impacte 

Arqueológico”) 
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Magnitude do Impacte – Corresponde ao grau de afetação de impacte na Ocorrência 
Patrimonial. 

Área Sujeita a Impacte – Dimensão do impacte a Ocorrência Patrimonial (salienta-se a 
importância da definição das áreas de dispersão dos materiais). 

Probabilidade – Consiste no grau de certeza sobre a existência de impacte sobre a Ocorrência 
Patrimonial. 

Fase de Ocorrência – Fase de implantação do projeto em que irá ocorrer o impacte. 

Carácter de Impacte – O impacte da Ocorrência Patrimonial poderá ser de carácter Direto ou 
Indireto. Direto quando significa a destruição da Ocorrência Patrimonial em causa, Indireto 
quando significa a alteração do seu contexto primitivo. 

Tipo de Impacte -  Relativo ao período de tempo de impacte sobre da Ocorrência Patrimonial. 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE 
Magnitude do 

Impacte Elevado (≥ 95%) Médio (≥ 60% < 95%) Reduzido (≥ 30% < 60%) Pontual (< 30%) Indeterminado(0%) 

Área Sujeita a 
Impacte Elevado (≥ 95%) Médio (≥ 60% < 95%) Reduzido (≥ 30% < 60%) Pontual (< 30%) Indeterminado(0%) 

Probabilidade Certo Muito provável Possível Pouco provável 

Fase de Ocorrência Construção Exploração Desativação 

Carácter de Impacte Indireto Direto 

Tipo de Impacte Temporário Permanente 

Quadro IV.83 – O grau de afetação do impacte na Ocorrência Patrimonial 

Mediante os resultados obtidos na Classificação Patrimonial e na Avaliação de Impacte 
estabeleceram-se diferentes Níveis de Condicionantes que a Ocorrência Patrimonial impõe ao 
desenvolvimento do projeto, através de parâmetros específicos e objetivos, facilitando a sua 
inclusão dentro do projeto (Adaptado do Documento de Trabalho – Versão 1 da APA (Associação Profissional de Arqueólogos) 

“Metodologia de Avaliação de Impacte Arqueológico”). 

 

NÍVEL DE CONDICIONANTE 

Nível 5 Condiciona a obra e as ações intrusivas, impondo uma delimitação rigorosa da área protegida 
até 50m em torno (conforme estabelecido na legislação) 
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Nível 4 

Impacte Severo - Embora não impeça o prosseguimento do projeto, impõe um estudo exaustivo 
prévio do sítio arqueológico, a necessidade de uma avaliação da área efetiva dos vestígios e a 
sua aprofundada caraterização, através da realização de escavação arqueológica da área total 

afetada 

Nível 3 
Impacte Moderado - Embora não impeça o prosseguimento do projeto, impõe um estudo de 
diagnóstico prévio do sítio arqueológico, a necessidade de uma avaliação da área efetiva dos 

vestígios e a sua aprofundada caraterização, através da realização de sondagens de diagnóstico 

Nível 2 Impacte Compatível - Por princípio, não resulta em condicionantes ao desenvolvimento do 
projeto, devendo, mesmo assim, ter o devido acompanhamento arqueológico de obras 

Nível 1 Por princípio, não resulta em condicionantes ao desenvolvimento do projeto 

Quadro IV.84 – Correspondendo às áreas de impacte expostas procedeu-se à definição de uma 
gradação de condicionantes consequentes 

Por fim, estabelece-se a Medida Minimizadora mais adequada a seguir para cada Ocorrência 
Patrimonial 
 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Medida de classe A 
Em caso de Impacte Severo sobre um sítio arqueológico, preconiza-se a realização de 
escavação arqueológica da área total afetada que venha a sofrer um tipo de afetação 

direta de forma a avaliar a sua relevância científica 

Medida de classe B 
Em caso de Impacte Moderado sobre um sítio arqueológico, preconiza-se a realização 

de sondagens de diagnóstico em todos os sítios arqueológicos que venham a sofrer 
um tipo de afetação direta de forma a avaliar a sua relevância científica 

Medida de classe C Prospeção sistemática das áreas classificadas na cartografia como de visibilidade 
parcial ou nula 

Medida de classe D 

Prospeção sistemática de toda a área de afetação da Ocorrência Patrimonial antes e 
depois de se proceder à desmatação até se atingir o substrato rochoso ou os níveis 

minerais dos solos removidos e acompanhamento arqueológico sistemático e integral 
de todos os revolvimentos de terras vegetais. Realização de memória descritiva da 

Ocorrência e descrição gráfica 

Medida de classe E 

Sinalização e vedação com recurso a fita sinalizadora da Ocorrência Patrimonial 
quando aplicável com afetação indireta para que não sofra nenhum tipo de afetação 

direta pela circulação de pessoas e maquinaria. É ainda recomendado o 
levantamento gráfico e fotográfico exaustivo 

Medida de classe F 

Devido à localização de difícil acesso e de ficar submersa conforme as marés e por 
isso não ser possível a vedação e sinalização, recomenda-se o levantamento gráfico e 

fotográfico exaustivo. Mais se considera que o arqueólogo deverá sensibilizar o 
empreiteiro para a não afetação durante a empreitada 

Medida de classe G Sempre que a fase de projeto o permita, deverão ser equacionadas, em termos de 
viabilidade técnica e de custos a alteração ou ratificação do projeto 

Medida de classe H Preservação da Ocorrência Patrimonial em caso de afetação direta, através da sua 
transferência ou transladação 

Medida de classe I 
Monitorização e vigilância periódica na fase de exploração (por períodos de pelo 3 

anos) do estado de conservação da Ocorrência Patrimonial situada na área de 
incidência do projeto ou nos principais acessos. Esta medida deve ser executada por 
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especialista independente (arqueólogo) contratado pelo dono da obra e inclui a 
apresentação de relatórios de visita à entidade de tutela sobre o património 
arqueológico e comunicação às entidades competentes dos efeitos negativos 

detetados 

Medida de classe J 

Prospeção sistemática da área de escavação antes e depois de se proceder à 
desmatação até se atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais dos solos 

removidos e acompanhamento arqueológico sistemático e integral de todos os 
revolvimentos de terras vegetais, com registo fotográfico e gráfico do processo 

seguido 

Medida de classe K 
Qualquer demolição ou alteração das ocorrências patrimoniais identificadas carece 

da realização de uma descrição da Ocorrência, do registo gráfico e fotográfico e 
acompanhamento arqueológico de qualquer trabalho em fase de construção 

Quadro IV.85 – Recomendações a seguir em cada uma das Ocorrências Patrimoniais 
 

4.12.8 – Caraterização da Situação Atual 

O objetivo primordial do trabalho foi identificar o maior número de sítios, vestígios e 
monumentos inseridos dentro da potencial área de incidência de obras, bem como, avaliar o 
tipo e dimensão dos potenciais impactes sobre estas ocorrências de valor patrimonial. 

As realidades de considerado interesse arqueológico, arquitetónico e etnográfico foram 
registadas através de um número de ordem inscrito nas folhas da Carta Militar de Portugal, 
Serviço Cartográfico do Exército (IGeoE), à escala 1:25 000. 

4.12.9 – Pesquisa Bibliográfica e Documental 

Enquadramento Histórico-Arqueológico 

Guia  

A origem da povoação da Guia remonta a 1620. Nestes tempos era uma planície solitária mas 
agradável, uma pequena aldeia, chamada Nossa Senhora da Guia. Em cercada pelos lugares de 
Outeiro Martinho, Seixo e Casal da Clara. As muitas planícies, a proximidade do mar, a mata 
abundante e as pastagens foram atraindo ao longo do tempo muitos populares, que ali se 
fixaram. 
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Ilha 

A freguesia da Ilha foi criada em 1989 a partir da divisão da freguesia da Mata Mourisca. A 
primeira ermida no território que constitui hoje a freguesia, foi construída no ano de 1677, 
sendo aqui enterradas as vítimas martirizadas pelos soldados aquando das Invasões Francesas.  

Foi o cariz industrial que conferiu à sua população uma certa urbanidade. Essa dinâmica legou 
um desenvolvido sector dos serviços, que se mantém até hoje. Nos anos 1960 fora fundado o 
Externato da Guia para assegurar o ensino preparatório, e o terceiro ciclo e incrementar a 
educação dos jovens da região. Mais tarde, em 1988 esta instituição privada deu lugar à EB 
2,3/S da Guia. 

Mata Mourisca 

Esta freguesia deve o seu nome por na sua proximidade ter existido uma floresta de carvalhos e 
sobreiros, que diz a povoação e a lenda, nela existir uma Dulcineia muçulmana que, aquando a 
reconquista cristã, e com a aproximação das hostes, ali se encantou com receio de não 
conseguir fugir, e ainda hoje espera que um cavaleiro bom a desencante usando para isso as 
pistas que ela deixou, e recebendo o dote da felicidade. 

A freguesia foi, em tempos antigos, uma extensa mata dominada pelos árabes. Com a 
reconquista Cristã, a região começou a ser povoada sendo sucessivamente doada a diversos 
Mosteiros e Capitanias. Foi constituída freguesia em 1867. 

Foi consultada a carta de ordenamento – sistema patrimonial do concelho de Pombal e não 
foram identificadas condicionantes patrimoniais na área em estudo, Quadro IV.86. 

Foi ainda consultada a base de dados h�p://viasromanas.pt/ Vias Romanas em Portugal: 
I�nerários5 da autoria de Pedro Soutinho. Não foram identificadas vias romanas na envolvente 
de 2km da área de estudo. 

No Quadro IV.84, são indicados os Monumentos Classificados/em Vias de Classificação ao 
abrigo da legislação nacional e no Quadro IV.85, os locais arqueológicos que constam na base 
de dados “Endovélico” da DGPC, da área de 2km de implantação do projeto. 
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DESIGNAÇÃO CATEGORIA/ 
TIPOLOGIA 

LOCALIZAÇÃO  
(CONCELHO/FREGUESIA/COORDENADAS) PROTEÇÃO LEGAL 

DECRETO 

HOMOLOGAÇÃO ZEP (ZONA ESPECIAL DE 
PROTEÇÃO) 

Complexo 
Industrial AT 

GU 3 
Arquitetónico Pombal 

U F Guia, 
Ilha e Mata 
Mourisca 

39.94787
4 -

8.801356 

Identificação na Carta 
1.03 C   

Estação 
Ferroviária 
da Guia e 

Corvo 
adjacente AT 

GU 6 

Arquitetónico Pombal 
U F Guia, 

Ilha e Mata 
Mourisca 

39.94819
5 -

8.801640 

Identificação na Carta 
1.03 C   

Vila Elvira AT 
GU 7 Arquitetónico Pombal 

U F Guia, 
Ilha e Mata 
Mourisca 

39.94745
6 -

8.800383 

Identificação na Carta 
1.03 C   

Quadro IV.86 – Ocorrências identificadas na Planta de Ordenamento – Sistema Patrimonial 
 

DESIGNAÇÃO 
CATEGORIA/ 
TIPOLOGIA LOCALIZAÇÃO (CONCELHO/FREGUESIA) PROTEÇÃO LEGAL 

DECRETO 
ENDEREÇO/ 

LOCAL  HOMOLOGAÇÃO ZEP (ZONA ESPECIAL DE 
PROTEÇÃO) 

Ermida de Nossa 
Senhora da Guia 

Arquitetura Religiosa / 
Ermida Pombal U F Guia, Ilha e Mata 

Mourisca 
IIP - Imóvel de 
Interesse Público 

n.º 95/78, DR, I 
Série, n.º 210, de 
12-09-1978 

 

EN 109 (à beira da), Leiria-
Figueira da Foz, a cerca de 25 
km desta cidade 
Lugar da Guia 

Quadro IV.87 – Imóveis classificados/em vias de classificação Ulysses www.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm  
 
 
 
 
 

http://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm
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DESIGNAÇÃO
/PROCESSO 

CATEGORIA/ 
TIPOLOGIA 

LOCALIZAÇÃO 
(CONCELHO/FREGUESIA/COORDENADAS) CRONOLOGIA 

CNS 
(CÓDIGO 

NACIONAL 
DE SITIO) 

DESCRIÇÃO MEIO ACESSO ESPOLIO 

Guia 
Mancha 

de 
Ocupação 

Pombal 

U F Guia, 
Ilha e 
Mata 

Mourisca 

39,94379
7 

-8,807394 
Indeterminado 29613 

Mancha de materiais líticos distribuídos por 
uma área de aproximadamente 1500m2, 

observáveis junto das barreiras deixadas pelas 
terraplanagens de um loteamento. O sítio 

denominado "Guia" enquadra-se na tipologia 
dos vestígios diversos de época pré-histórica e 

encontra-se implantado numa zona sobranceira 
a uma linha de água 

Terrestre 

Seguir na estrada 
que liga a estrada 

da Guia Grou, cortar 
à esquerda junto de 

um loteamento 

 

Quadro IV.88 – Sítios arqueológicos identificados na base de dados do Endovélico 
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Análise Toponímica 

A reduzida dimensão da área de estudo não permite extrair muitas informações relativas às 
caraterísticas toponímicas.  

Na pesquisa documental de 2km em volta da área de implantação do projeto não foram 
identificados topónimos que possam evidenciar sítios arqueológicos. 

Analise Fisiográfica 

A área em estudo é caraterizada por relevos suaves, que variam entre os 70 a 80m de altitude. 

O coberto vegetal da área de estudo consiste em eucaliptal e pinhal. Nota-se a sul um cuidado 
pela limpeza dos terrenos, que não se verifica mais a norte. Na parte central a sul verifica-se 
ainda que a zona de eucalipto está a ser desmatada. 

O solo é constituído por terras arenosas.  

4.12.9 – Trabalho de Campo na Área em Estudo 

Esta fase de trabalhos tem como objetivo, o reconhecimento, descrição, classificação e 
inventariação dos dados inventariados durante a fase de pesquisa documental e o 
reconhecimento de indícios toponímicos e fisiográficos que apontem para a presença de outros 
vestígios inéditos relativos aos elementos de interesse arqueológico, histórico, etnográfico e 
patrimonial construído na área a ser afetada. 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho – Regulamento dos Trabalhos 
Arqueológicos, considerando as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
287/2000, de 10 de Novembro), foi elaborado um pedido de Autorização para Trabalhos 
Arqueológicos à DRCN. 

Os trabalhos de campo foram realizados no dia 5 e 6 de Junho de 2021. As condições 
meteorológicas eram adequadas à realização da prospeção arqueológica. A visibilidade do 
terreno, no geral era parcial (Desenho ZI.GUIA-EIA-11) o que não permite afirmar que não 
existem vestígios arqueológicos, porque a vegetação, a folhagem e cascas das árvores podem 
tornar eventuais ocorrências impercetíveis. 
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Da análise fisiográfica, durante a prospeção arqueológica não foram identificados vestígios 
inéditos. 

Foi efetuada prospeção sistemática da totalidade do terreno (área de incidência direta e 
indireta do projeto) onde se construirá a Zona Industrial da Guia. Sendo que a área de 
incidência direta corresponde à área de estudo, a área de incidência indireta corresponde à 
área envolvente de 100 m à área de estudo. 

Em relação à localização de estaleiro de obra, não se procedeu à definição da sua localização no 
âmbito do estudo em epígrafe, uma vez que será definida durante a fase de construção do 
projeto, caso se verifique necessário. 

No que respeita a áreas de empréstimos e vazadouros, não se procedeu à definição da sua 
localização no âmbito do estudo em epígrafe, uma vez que serão definidas durante a fase de 
construção do projeto, caso se verifique necessário. 

4.12.10 – Ocorrências Patrimoniais Identificadas 

Neste estudo foi identificada uma Ocorrência Patrimonial (OP) de caráter arqueológico dentro 
da área de incidência indireta do projeto. Dentro da área de incidência direta não foram 
identificadas Ocorrências Patrimoniais.  
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Nº Designação Categoria Cronologia Localização 
Administrativa 

Topónim
o Fontes Localização Face ao Projeto 

1 OP 1 Arqueológico Indeterminado 
Pombal, U F Guia, 

Ilha e Mata 
Mourisca 

Guia 
http://arqueologia.igesp
ar.pt/index.php?sid=siti

os 

Área de incidência indireta da área de estudo. 
Coordenadas 39,943797 -8,807394 

Guia 

Mancha de Ocupação. Mancha de materiais líticos distribuídos por uma área de aproximadamente 
1500m2, observáveis junto das barreiras deixadas pelas terraplanagens de um loteamento. O sítio 

denominado "Guia" enquadra-se na tipologia dos vestígios diversos de época pré-histórica e encontra-se 
implantado numa zona sobranceira a uma linha de água. A vegetação é abundante pelo que não foram 

detetados materiais arqueológicos. O terreno atual é um talude artificial. Provavelmente qualquer vestígio 
que possa existir não se encontra in situ. 

 

Quadro IV.89 – Caraterização das Ocorrências Patrimoniais identificadas (Anexo 1 contem fichas pormenorizadas e completas para 
cada Ocorrência Patrimonial) 
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4.13 – PAISAGEM 

4.13.1 – Conceitos e Metodologia de Análise 

A paisagem é considerada ao nível da avaliação ambiental como um recurso que resulta do 
binómio, componente natural (composta por fisiografia, habitats e biodiversidade) e 
componente humana, a qual se revela em aspetos etnográficos e culturais e da ocupação do 
solo.  

Desta relação resulta que este descritor apresenta forte relação com os recursos hídricos, com 
a ecologia e com a geologia enquanto elementos naturais que a modelam, e com o 
ordenamento do território e socio-economia, enquanto elementos modificadores por via da 
ação humana.   

A paisagem é por isso dinâmica e reveladora da ação do Homem sobre o meio e constitui um 
elemento caraterizador e identificador de cada região. 

A perceção da paisagem tem implícita a compreensão das componentes, que a constituem e a 
caraterização dos elementos que a estruturam e que se relacionam conforme a estrutura 
indicada nos Quadros IV.90 e IV.91 que se seguem.  
 

COMPONENTES 

Compreensão da 

Paisagem  

Ecologia 

Fisiografia 

Solos 

Biologia/ biodiversidade / habitats  

Socio-economia 
Ordenamento do território 

Atividades económicas / lazer 

Cultural 
Elementos históricos patrimoniais e 

etnográficos 

Sensorial 
Expectativas de determinado grupo 

em relação ao espaço observado. 

Quadro IV.90 – Componentes que competem para a compreensão da paisagem 
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Elementos da Paisagem 

Conjunto de elementos que 
definem a estrutura da 

paisagem e a diferenciam das 
demais 

Exemplos: relevo, afloramentos 
rochosos, linhas de água, galerias 

ripícolas, planos de água, bosques, 
árvores de grande porte e ou 

classificadas, etc. 

Quadro IV.91 – Elementos da paisagem 

Com base na homogeneidade dessas componentes e nos elementos de paisagem presentes, 
definem-se unidades homogéneas de paisagem (UHP), que são áreas em que a paisagem 
apresenta um padrão específico e é possível ser cartografada. Estas unidades constituem o 
referencial a partir do qual se caraterizam e se analisam os locais/ áreas e regiões em estudo.  

De modo a melhor contextualizar a análise, é também importante ter presente as seguintes 
definições: 

► Paisagem Natural – Resultado da interação predominante dos agentes biofísicos; 

► Paisagem Humanizada – Resultado da ação prolongada e contínua do homem sobre 
a paisagem natural, modificando-se de modo a adaptar-se às suas necessidades. 

Dentro da paisagem humanizada, podemos ainda distinguir a paisagem urbana e rural, embora 
presentemente a diferenciação seja cada vez mais esbatida. 

A análise da paisagem é direcionada para identificação de espaços com maior qualidade visual, 
espaços com maior fragilidade paisagística e espaços com maior capacidade de absorção visual. 

A avaliação paisagística encerra sempre um grau de subjetividade, a qual se tenta minimizar 
pela aplicação de critérios de valoração previamente definidos.  

Os critérios pré-definidos e utilizados baseiam-se na avaliação direta da qualidade visual da 
paisagem e são sucintamente identificados da seguinte forma, conforme Quadro IV.92. 
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ASPETOS ANALISADOS DESCRIÇÃO CONTRIBUTO 

Análise da conformidade da área 
de estudo com os atributos da 

UHP em que se insere 

Conforme Aumenta qualidade visual 

Não conforme Diminui qualidade visual 

Identificação e análise  de  
Espaços Canal 

Espaço canal valorizador (Ex: 
linhas de águas / galeria ripícola) Aumenta qualidade visual 

Espaço canal intrusivo 
(Ex: Estrada) Diminui qualidade visual 

Identificação dos elementos 
singulares valorizadores/ 

desvalorizadores do espaço 
avistado 

Elemento valorizador Aumenta qualidade visual 

Elemento desvalorizador Diminui qualidade visual 

Análise visual 
da paisagem - 

valorada numa 
escala de três 

níveis: reduzido, 
moderado e 

elevado 

Acessibilidade 
visual 

Elevada Contribui para a maior 
fragilidade da paisagem 

Reduzida Contribui para a preservação da 
paisagem 

Absorção 
visual 

Elevada Contribui para a preservação da 
paisagem 

Reduzida Contribui para a maior 
fragilidade da paisagem 

Sensibilidade 
visual 

Elevada Contribui para a maior 
fragilidade da paisagem 

Reduzida Contribui para a preservação da 
paisagem 

Quadro IV.92 – Critérios de análise da qualidade da paisagem 

A acessibilidade visual relaciona a componente humana, mais concretamente o número de 
observadores e a posição relativa dos mesmos, face aos locais em análise. Os pontos de maior 
acessibilidade são identificados com base na análise da altimetria e orientação dos locais de 
observação face à zona a intervencionar. As áreas urbanas possuem grande acessibilidade 
visual, visto estarem associadas a locais onde a presença humana é uma constante.  
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Por acessibilidade visual real entende-se que os observadores já se encontram no local, quer 
através da sua presença permanente, habitação e outras atividades quotidianas, quer pela 
utilização de estradas e outro tipo de atividades (trabalho, lazer e serviços). A acessibilidade 
potencial entende-se por um local que será facilmente visualizado, caso o local se torne 
frequentado por um número significativo de observadores.  

A absorção visual da paisagem está relacionada com a capacidade que esta tem de integrar e 
dissimular elementos estranhos e que não fazem parte da paisagem original. A morfologia do 
terreno conjuntamente com a ocupação do solo é determinante desta caraterística.  

A sensibilidade visual é uma caraterística paisagística que está intimamente relacionada com a 
capacidade de absorção visual da paisagem (apresentando-se, de forma geral, com uma relação 
inversamente proporcional) e revela a flexibilidade, que determinado tipo de paisagem possui 
para suportar elementos estranhos, sem alterar o seu valor cénico. 

4.13.2 – Elementos de Trabalho  

Numa fasë preliminar foi efetuado trabalho de campo, que se consubstanciou no levantamento 
local e da sua envolvente. Seguiu-se a fase de análise e confrontação com outros elementos de 
trabalho, como sejam a fotografia aérea, a cartografia, fotografia de campo para identificação 
de situações geradoras de conflitualidade e caraterização ecológica do local. 

Os elementos de trabalho utilizados foram: 

– Trabalho de campo e respetivo levantamento fotográfico – Estes elementos permitiram 
a identificação prévia do tipo de abordagem e metodologia a aplicar e a avaliação direta 
de situações / locais paisagisticamente mais sensíveis; 

– Fotografia aérea – Permitiu a confirmação do zonamento e do uso actual do solo; 

– Cartografia – Através da análise fisiográfica possibilitou a determinação das 
caraterísticas primordiais do relevo e a identificação de situações de conflitualidade 
potencial; 

– Carta de Uso do solo – Este foi um elemento adicional de trabalho, o qual apresenta um 
significativo paralelismo e elemento de suporte para a confirmação da ocupação do 
solo.  
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A análise fisiográfica realizada teve por base os Desenhos ZI.GUI-EIA-13 – Linhas Principais do 
Relevo, ZI.GUIA-EIA-14 – Hipsometria, ZI.GUIA-EIA-15 – Declives e ZI.GUIA-EIA-16 – Orientação 
de Encostas que definem e descrevem a paisagem. 

A área de estudo definida para a caraterização da paisagem corresponde ao local de 
implantação do projeto com um buffer de 3 km em torno da zona de implantação da zona 
industrial. 

4.13.3 – Análise Fisiográfica 

Cerca de 88% da área do concelho de Pombal encontra-se a uma altitude inferior a 255 m. O 
cononcelho apresenta um aumento gradual da altitude do litoral para o interior, atingindo-se o 
ponto mais alto na serra da Sicó. Por freguesias, as que apresentam maior altitude são as 
quatro freguesias, já referidas, que se entroncam na Serra do Sicó e ainda Albergaria dos Doze e 
Santiago de Litém. 

O concelho de Pombal carateriza-se por uma variação de altitudes gradual, ou seja, a altitude 
oscila entre os 0 m na parte Oeste do concelho, onde prevalecem a formação de dunas e areias, 
e os 553 m (Figura 16) no topo da Serra de Sicó, onde o relevo se torna mais acentuado. No 
concelho é possível observar algumas diferenças altimétricas, associadas às várias morfologias 
existentes no concelho, ou seja, verifica-se que a área junto à Ribeira de Carnide (Rio Pranto), 
as cotas são baixas, andam entre os 0 – 180 m. 

A principal linha de água, existente na envolvente ao projeto é a ribeira da Guia que se 
desenvolve com uma orientação de E-O. 

Trata-se uma área marcada por uma ocupação solo marcada pela presença de pinheiro bravo e 
eucaliptal. O aglomerado mais próximo é o da Guia Estação a cerca de 2km. 

O terreno situa-se num terreno praticamente à mesma cota, sendo que a área a lotear se 
encontra a cotas entre os 80 m e 74 m. 

Destaca-se também, a presença de áreas associadas à indústria extrativa, onde a exploração 
principal é a areia e a explorações avícolas. Destaca-se também a presença da atual Zona 
Industrial da Guia. 
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O relevo é plano a suave (< 3%), marcado pela presença de duas linhas de festo que separam as 
duas linhas de água presentes na envolvente ao local de implantação do projeto. Apresenta um 
relevo plano, com uma cota com cotas entre os 70 m e os 77 m, decrescendo de este para 
oeste.  

A área de estudo é marcada por uma fraca definição fisiográfica, com uma predominância de 
declives entre os 0% e os 3%. Este planalto é pontuado por alguns cabeços (com cotas que 
variam entre os 100 e 125 m), e interrompido pelo vale da ribeira de da Guia, de forma muito 
esbatida e que se desenvolve com uma orientação Este-Noroeste.  

 

Declives (%) Área (m2) Área (%) 

<3 162021 92,75 

3-9 12272 7,04 

9-16 232 0,13 

16-25 191 0,11 

>25 - - 

Quadro IV.93 – Classes de declives presentes na área de estudo 

Na área de estudo verifica-se uma predominância de área planas em que as cotas se situam 
aproximadamente nos 60-65m. Toda a área considerando o buffer de 3 km apresenta 
maioritariamente com declive < a 3%.  

A análise da carta de orientação de encostas, mostra uma predominância de áreas planas 
seguida de encostas suaves a moderadas com uma predominância de encostas expostas a 
Oeste e Sudoeste.  

A exposição presente na área de implantação da expansão da zona norte da zona industrial da 
Guia é de oeste, em que estas são encostas mais quente pois recebem e acumulam a radiação 
mais para o final do dia. 

Quanto à superfície plana verifica-se em toda a área mais marcadamente na zona oeste da área 
de estudo, onde as altitudes são mais baixas. 
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4.13.4 – Ordenamento do Território  

Embora esta temática seja objeto de um capítulo próprio, os instrumentos de gestão do 
território (IGT) são ferramentas que permitem que o Homem intervenha no território segundo 
determinados critérios de atuação e portanto permitem perspetivar as consequências das 
ações humanas, enquanto agente modelador.  

O quadro que se segue pretende salientar a forma como os IGT condicionam o descritor 
paisagem na área de inserção do empreendimento e na sua envolvente. 
 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO (IGT) Influência 

Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) Indiretamente 

Plano Nacional da Água (PNA) Indiretamente 
Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 4 (RH4) - 

PGBH do Vouga, Mondego e Lis Indiretamente 

Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN 2000) Diretamente 
Programa Regional de Ordenamento Florestal de Entre o Douro e o Minho (PRPF CL) Diretamente 

Plano Diretor Municipal (PDM) Diretamente 

Quadro IV.94 – IGT em vigor com incidência direta e indireta 

4.13.5 – Unidades de Paisagem 

Para o enquadramento geral da área a caraterizar, recorreu-se ao estudo elaborado por 
Cancela D’Abreu “Contributos para a Identificação e Caraterização da Paisagem em Portugal 
Continental”, 2004. 

A área em estudo insere-se no grupo de Unidade de Paisagem H – Beira Litoral e na sub-
unidade de paisagem indicada no Quadro IV.95. 
 

Unidade de Paisagem  Sub-Unidade de Paisagem  

H – Beira Litoral 60 – Beira Litoral: Leiria-Ourém-Soure 

Quadro IV.95 – Grupos de unidade e sub-unidade de paisagem na área de análise 
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Na figura seguinte, apresenta-se os limites das sub-unidades de paisagem onde se insere o 
projeto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “Contributos para a Identificação e Caraterização da Paisagem em Portugal Continental”; s/ escala 

Figura 4.69 – Unidades de Paisagem da área em estudo  

A sub-unidade de 60 – “Beira Litoral: Leiria-Ourém-Soure”, conforme referido na publicação 
mencionada “paisagem de transição e de ligação entre o norte e sul, entre os maciços calcários 
a nascente e o litoral a poente. Paisagem amena, de morfologia suave, entrecortada por vales 
férteis onde serpenteiam os rios Lis, Lena, Arunca, A Ribeira de Carnide, um troço do rio Nabão. 
Nas encostas macias marca uma presença importante a oliveira e grandes manchas de pinhal e 
eucaliptal.  

Área de Estudo 

Área de implantação do 
projeto 
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(…) 

Em termos de unidade esta apresenta-se no geral com fraca identidade. Apesar de ter sido 
utilizada e moldada por comunidades humanas desde há muito e deter sido palco de 
acontecimentos históricos que marcaram o país atualmente não consegue transmitir uma 
informação coerente e clara acerca deles, com exceções muito pontuais. 

Pode afirmar-se que a unidade manifesta uma razoável coerência de usos, com exceções 
evidentes nos principais centros urbanos e em grandes manchas florestais.” 

Relativamente à ocupação agrícola, verifica-se que estas área se ocupam principalmente nos 
vales dos principais rios. 

Ao nível da expansão norte da zona industrial da Guia e da sua envolvente, identificam-se 
apenas uma principias unidades de paisagem: área florestal (UHP1), zona urbana que se traduz 
no aglomerado existente na envolvente ao projeto (UHP2) e uma área industrial (UHP3).  

No quadro seguinte, apresenta-se a caraterização das unidades de paisagem. 
 

UHP1 – Florestal 
Estas áreas correspondem áreas florestais onde predomina o pinhal 
e eucaliptal. Estas áreas desenvolvem-se essencialmente a Norte, 
Oeste e sudoeste do projeto. 

UHP2 – Urbana 

Esta unidade corresponde à localidade existente na envolvente ao 
projeto da zona industrial como é o caso Guia Estação e Guia. Estes 
aglomerados são caraterizados essencialmente por habitações 
unifamiliares de 1 a 2 piso. 

UHP3 – Industria 

Esta unidade corresponde a áreas de indústria existentes na 
envolvente ao projeto como a Zona industrial da Guia, industria 

extrativa e explorações agrícolas. 
As áreas desta unidade localizam-se essencialmente a sul, oeste e a 

sudoeste. 

Quadro IV.96 – Unidades Homogéneas da Paisagem 
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4.13.6 – Conformidade com a UHP 

A análise deste aspeto permite verificar se o espaço em análise se enquadra em termos gerais 
na sua envolvente ou se por contrário constitui um elemento “dissonante” no território, o que 
condiciona a jusante a avaliação, quer essa dissonância seja positiva ou negativa. 

A apreciação deste ponto baseia-se na confrontação com os atributos caratisticos da UHP em 
causa e que se encontram descritos anteriormente. 

Confrontando os tipos de ocupação do solo identificados com os descritos como típicos da 
subunidade de paisagem, constata-se que a ocupação florestal (constituída essencialmente por 
eucaliptal e pinhal) é o tipo de ocupação do solo dissonante, pelo que se trata de um elemento 
desvalorizador da paisagem. 

Quanto à ocupação urbana esta é concentrada em pequenos aglomerados existentes na 
envolvente. O edificado não apresenta elementos de valorização a referenciar. 
 
No quadro que segue, é apresentada de forma simplificada a análise da conformidade com a 
UHP. 
 

SUB-UNIDADE DE PAISAGEM ( UHP )  
60 – BEIRA LITORAL:LEIRIA-OURÉM-SOURE 

 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO NORTE DA ZONA 
INDUSTRIAL DA GUIA 

CONFORMIDADE  
COM A UHP 
SIM / NÃO 

  
Áreas agrícolas associadas aos vales dos rios 

 
 

 

Sim 
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SUB-UNIDADE DE PAISAGEM ( UHP )  
60 – BEIRA LITORAL:LEIRIA-OURÉM-SOURE 

 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO NORTE DA ZONA 
INDUSTRIAL DA GUIA 

CONFORMIDADE  
COM A UHP 
SIM / NÃO 

  
 

Relevo moderado com vertententes com declives 
pouco acentuados  

 
 

 
 

Área urbana presente nasub-unidade 

 
 

 
 

 
 

Quadro IV.97 – Conformidade paisagística do local de implantação com a UHP  

Verifica-se que a área de implantação do projeto enquadra-se nas sub-unidades de paisagem 
presentes, mais especificamente com as áreas florestais existentes. 

4.13.7 – Espaços Canais  

Os espaços canais são na maioria dos casos marcantes na paisagem envolvente, podendo 
actuar na paisagem de forma diferenciada, constituído um barreira intrusiva e promovendo a 
partição da paisagem. 
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As grandes vias de comunicação regra geral inferem na paisagem um efeito intrusivo e 
provocam a degradação da mesma. Pelo contrário, as linhas de água e vegetação ribeirinha 
associada introduzem um elemento de valorização da paisagem contribuído para a sua 
diversidade textural e cromática. 

No caso em apreço os espaços canais identificados são a linha de água – Ribeira da Guia,  a 
Estrada da Guia que limita a sul a área de implantação e a Linha Ferroviária do Oeste.  

Espaços canais naturais - Linha de Água  
 
No Quadro  IV.98 apresentam-se os espaços canais – linhas de água. 

 

Espaço canal definido pela ribeira da 
Guia mais próxima à área de 

implantação do projeto.Esta linha de 
água é de caráter não permanente. 

 
Estes espaços caraterizam-se por uma 
vegetação ribeirinha bastante densa. 

 
A área de implantação do loteamento  

não interfere com este espaço. 

 

 
 

Ribeira da Guia 

Quadro IV.98 – Espaço canal natural – Ribeira da Guia 

Este espaço canal não contribui para a qualidade paisagistica da envolvente, a ribeira da Guia 
não possue dimensão para definir um espaço propriamente dito canal. 

Espaços canais rodoviários e ferroviários 

A envolvente próxima é marcada pela presença de dois espaços canais, um rodoviário a Estrada 
da Guia e um ferroviário a Linha Ferroviária do Oeste, que criam uma noção de partição dos 
espaços avistados e constituem por isso um elemento intrusivo e artificializante do território, 
conforme quadro que se segue. 
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Espaço canal rodoviário - 
marca a envolvente mais 

próxima 

 

 
 

 
 

 
Estrada da Guia 

 
 

Espaço canal ferroviário - 
marca a envolvente mais 

próxima 

 

 
Linha do Oeste 

Quadro IV.99 – Espaços canais rodoviários e ferroviários 
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4.13.8 – Caraterização Paisagística 

Os elementos singulares (também designados por elementos da paisagem)  como a própria 
designação indica, referem-se a elementos naturais ou edificados de carácter geográfico 
localizado, mas que pela sua natureza marcam de forma significativa, quer de uma forma 
positiva, quer de uma forma negativa a envolvente.  

A identificação dos elementos singulares faz-se segundo duas perspectivas distintas:  

  1 – De que forma o elemento atua na paisagem; 

 2 – De que forma o elemento singular, pode ser afetado.  

No interior da área de análise,  não se identificam elementos singulares. 
 
Os Desenhos ZI.GUIA-EIA-17 - Qualidade Visual, ZI.GUIA-EIA-18 - Absorção Visual e ZI.GUIA-EIA-
19 - Sensibilidade Visual que permitem caraterizar paisagísticamente a toda a área do projeto e 
a sua envolvente num buffer de 3 km. 

• Qualidade Visual 

A Carta de Qualidade Visual foi desenvolvida com base nas linhas de relevo, uso do solo e 
valores visuais existentes na envolvente ao projeto como as linhas de água. As classes de 
qualidade visual foram também definidas em função dos mesmos fatores. 

A área de estudo desenvolve-se sensivelmente a cotas entre os 70 e os 77 m, sendo a área uma 
zona planáltica. 

As classes de qualidade visual definidas são as apresentadas no quadro seguinte. 

Qualidade 

Visual 

Usos do Solos/Relevo/Linhas de Água 

Agrícola Florestal 
Linhas de 

Água 
Urbana Industria 

Moderada 
Moderada 

/Baixa 
Moderada Baixa Baixa 

Quadro IV.100 – Classes de Qualidade Visual 
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A área de estudo é marcada por uma fraca definição fisiográfica, com uma predominância de 
declives entre os 0% e os 3%. Verifica-se uma predominância de encostas expostas a Oeste e 
zonas planas.  

Na área em estudo identificaram-se unidades industriais dispersas e infraestruturas, que 
contribuem para reduzir o valor paisagístico e visual da envolvente, também se considerou que 
as áreas urbanas apresentam reduzido valor face ao tipo de edificado.  

As áreas agrícolas, sendo principalmente de sequeiro atribuiu-se qualidade moderada em 
função de diversificação que lhe é inerente. À ribeira de Guia e galeria ripícola associada 
atribuiu-se a qualidade  de relevância moderada. 

Admite-se assim que, com a carta desenvolvida, foi possível conseguir refletir alguma 
variabilidade e diversidade espacial nesta paisagem, que em nada se destaca da sua 
envolvente, sendo ela mesma desprovida de grande relevância no contexto regional. 

Do Desenho ZI.GUIA-EIA-17 – Qualidade Visual verifica-se que a área de estudo apresenta 
maioritariamente uma qualidade visual moderada por caraterísticas inerentes a esta paisagem: 
relevo plano, linhas de água suaves, aglomerados rurais, usos agrícolas associados a áreas de 
sequeiro e pomares. 

• Absorção Visual 

No Desenho ZI.GUIA-ELA-18 apresenta-se a Carta de Absorção Visual para um buffer de 3 km. 

A absorção visual da paisagem está relacionada com a capacidade que esta tem de integrar e 
dissimular elementos estranhos e que não fazem parte da paisagem original. A morfologia do 
terreno conjuntamente com a ocupação do solo é determinante desta caraterística. 

Os parâmetros considerados para a quantificação da capacidade de absorção das unidades de 
paisagem presentes são: o relevo, uso do solo e a visualização. No relevo destaca-se a 
ocorrência de aspetos visualmente significativos, nomeadamente de natureza geológica, como 
sejam afloramentos rochosos, escarpas, gargantas, etc.. Dentro deste parâmetro, considera-se 
que as situações de maior diversidade de relevo apresentam maior capacidade de absorção 
visual em oposição às zonas de relevo mais uniforme.  
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O uso do solo traduz-se no modo como as distintas formas de ocupação humana (áreas 
agrícolas, florestais, urbanas/industriais, etc.) se distribuem num determinado território. Neste 
item, assumem especial importância a diversidade dos estratos em presença (árvores, arbustos, 
herbáceas), a sua distribuição e densidade, o contraste cromático, etc., bem como a presença 
de elementos do património construído ou "natural" e outros elementos estruturantes da 
paisagem rural (sebes, muros, socalcos, galerias ripícolas, etc.); Neste parâmetro considera-se 
que a maior capacidade de absorção visual está relacionada com o maior contraste cromático, 
o porte da vegetação e a diversidade dos estratos vegetais. 

Também a maior densidade de coberto vegetal, principalmente do estrato arbóreo, constitui 
normalmente um parâmetro que contribui para uma maior capacidade de absorção visual.  

A visualização corresponde à maior ou menor facilidade com que uma paisagem é apreendida e 
está diretamente relacionada com a acessibilidade, e distribuição do povoamento, o tipo de 
relevo e de ocupação do solo – fatores que definem a dimensão e forma das bacias visuais. 
Considera-se como paisagens de maior capacidade de absorção aquelas que têm menor 
facilidade de acessos ou de pontos a partir dos quais seja possível a sua observação, as que 
contêm bacias visuais de menor dimensão e também aquelas em que a amplitude e 
profundidade de vistas seja menor.  

Os pontos de observação considerados são os potenciais locais com vista para área em análise 
e que apresentam maior acessibilidade e presença humana nomeadamente as povoações 
existentes na envolvente ao traçado, os pontos com maior cota e principais vias rodoviárias. 

Em termos de classificação foram consideradas quatro classes de absorção visual: nula, 
reduzida, moderada e elevada. 

Da análise da cartografia, verifica-se que a grande maioria da área apresenta capacidade de 
absorção visual moderada. 

• Sensibilidade  Visual 
 
A área em apreço devido ao facto de possuir acessibilidade visual moderada e capacidade de 
absorção visual moderada, apresenta sensibilidade visual moderada, ou seja a paisagem tem 
reduzida capacidade de integrar elementos estranhos e artificializadores e intrusivos. 
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No Desenho ZI.GUIA-EIA-19 apresenta-se a Carta de Sensibilidade Visual para um buffer de 3 
km. 

A sensibilidade visual é uma caraterística que está intimamente relacionada com a capacidade 
de absorção visual da paisagem e revela a flexibilidade, que determinado tipo de paisagem 
possui para suportar elementos estranhos, sem alterar o valor cénico. 

Para elaboração da Carta da Sensibilidade Visual da paisagem efetuou-se o cruzamento da 
informação constante nas cartas de capacidade de absorção visual e da qualidade visual da 
paisagem de acordo com a matriz apresentada. 

Classe de 

Sensibilidade Visual 

Capacidade de 

Absorção Visual 

Qualidade 

Visual 

Reduzida Elevada 
Reduzida 

Moderada 

Moderada Moderada 
Reduzida 

Moderada 

Elevada Reduzida Elevada 

Quadro IV.101 – Matriz de ponderação  

Da análise da cartografia e do quadro anterior, verifica-se que cerca de 72% área apresenta 
sensibilidade visual moderada. 

No quadro que se segue apresentam-se os critérios de classificação da paisagem avistada. 
 

Tipo de paisagem Valor Cénico 
Capacidade de 

Absorção Visual 

Sensibilidade 

Visual 

Acessibilidade 

Visual 

Rural Moderado Moderada Moderada Moderada 

Quadro IV.102 – Critérios de classificação da paisagem  

4.14 – RESÍDUOS 

O planeamento e gestão de resíduos, encontra-se regulado pelo Regime Geral da Gestão de 
Resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua redação 
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atualmente vigente (RGGR), alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que 
estabelece a terceira alteração do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro e transpõe a 
Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008.  

Este diploma aplica-se às operações de gestão de resíduos destinadas a prevenir ou reduzir a 
produção de resíduos, o seu carácter nocivo e os impactes adversos decorrentes da sua 
produção e gestão, bem como a diminuição dos impactes associados à utilização dos recursos, 
de forma a melhorar a eficiência da sua utilização e a proteção do ambiente e da saúde 
humana. Define a política e a legislação em matéria de resíduos, em que se deve respeitar a 
seguinte ordem de prioridades no que se refere às opções de prevenção e gestão de resíduos:  

a) Prevenção e redução;  

b) Preparação para a reutilização;  

c) Reciclagem;  

d) Outros tipos de valorização;  

e) Eliminação. 

O RGGR regula a gestão de fluxos específicos de resíduos tais como: embalagens e resíduos de 
embalagens, óleos e óleos usados, pneus e pneus usados, equipamentos elétricos e eletrónicos 
e resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, pilhas e acumuladores e resíduos de pilhas 
e acumuladores e veículos e veículos em fim de vida. 

O Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR) constitui um instrumento de planeamento 
macro da política de resíduos estabelecendo as orientações estratégicas, de âmbito nacional, 
de prevenção e gestão de resíduos, no sentido da concretização dos princípios enunciados na 
legislação comunitária e nacional, numa ótica de proteção do ambiente e desenvolvimento do 
País. Este Plano vem preconizar uma mudança do paradigma atual em matéria de resíduos, 
consubstanciando a prevenção e a gestão de resíduos como uma forma de dar continuidade ao 
ciclo de vida dos materiais, constituindo um passo essencial para devolver materiais e energia 
úteis à economia. 

Neste contexto, o PNGR 2014-2020 tem a visão de promover a prevenção e gestão de resíduos 
integradas no ciclo de vida dos produtos, centradas numa economia tendencialmente circular e 
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que garantam uma maior eficiência na utilização dos recursos naturais, e assenta em dois 
objetivos estratégicos: 

• Promover a eficiência da utilização de recursos naturais na economia e 

• Prevenir ou reduzir os impactes adversos decorrentes da produção e gestão de resíduos. 

A adequada gestão de resíduos sólidos será uma etapa muito importante durante as fases de 
construção e exploração devido à grande quantidade e diversidade de resíduos. 

A hierarquia das opções de gestão de resíduos definida pela União Europeia determina a 
prioridade dos tratamentos e formas de valorização a dar aos resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.70 – Hierarquia das opções de gestão de resíduos 

De acordo com este modelo, os resíduos são encarados como recursos. A prioridade máxima é 
a prevenção da produção de resíduos. Quando a produção não pode ser minimizada, privilegia-
se a reutilização e, posteriormente, a reciclagem. A deposição de resíduos em aterro deve ser 
reduzida ao mínimo indispensável e é considerada como última opção de tratamento de 
resíduos. 

O Município de Pombal está integrado no Sistema Multimunicipal da Alta Estremadura (SMAE) 
desde Agosto de 1996. Este sistema, denominado de Valorlis, é constituído pela Empresa Geral 
de Fomento, S.A. e pelos Municípios de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Pombal e 
Porto de Mós. 

 

 

 

 

 

Eliminação 

Redução 

Outros tipos de Valorização  

Reciclagem 

Reutilização 

Prevenção 
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Os resíduos produzidos no concelho passaram a ser tratados no Aterro Sanitário de Leiria 
(resíduos não recicláveis) ou encaminhados para a reciclagem (resíduos recicláveis). 

O serviço de recolha, transporte e destino final dos resíduos produzidos no Concelho de Pombal 
é da competência e responsabilidade do Município de Pombal. 

Os resíduos indiferenciados (resíduos não recicláveis) são depositados pelos munícipes nos 
contentores para o efeito, que estão distribuídos nos aglomerados populacionais e noutros 
locais onde se considere necessária à sua colocação. Estes resíduos são recolhidos pelo 
Município de Pombal, através de camiões, e entregues na Estação de Transferência de Pombal. 

Toda a área de implantação do projeto têm um uso florestal de pinhal e eucaliptal. 

4.15 – EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Este capítulo tem como objetivo descrever a evolução dos vários descritores no ambiente na 
ausência do projeto. 

Os descritores que mais rapidamente podem evoluir são, essencialmente, a ocupação do solo, a 
delimitação das áreas regulamentares e a paisagem, sendo os agentes modificadores 
preponderantes a autarquia, seguida de todas as entidades que definem o tipo de ocupação do 
espaço, nomeadamente através do Plano Diretor Municipal. 

Clima 

Não se perspetiva que a não realização do projeto introduza alterações a nível climático, pelo 
que se deverão manter as condições verificadas atualmente. 

Geologia 

Não se preveem alterações assinaláveis em relação ao ambiente geológico referenciado, sem a 
implantação do projeto. 

Solos e Usos dos Solos 

Se não se proceder à implantação do loteamento, prevê-se que se mantenham as caraterísticas 
dos solos e tipo de ocupação do solo.  
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Recursos Hídricos 

Não se preveem alterações assinaláveis em relação aos recursos hídricos referenciados, com a 
implantação do projeto. 

Qualidade do Ar 

Na envolvente da área de estudo existem algumas fontes fixas de poluição do ar assim como 
vias rodoviárias e ferroviárias.  

Não se preveem alterações em relação à qualidade do ar sem a implantação do projeto. 

Ambiente Sonoro 

Para além da caraterização do estado do ambiente sonoro das áreas envolventes ao projeto, 
importa, ainda, estimar a sua evolução considerando que o mesmo não é concretizado. 

As zonas envolventes da área de expansão da Zona Industrial da Guia em estudo apresentam 
ocupação humana muito dispersa, intercalada com áreas agrícolas e florestais, servidas por vias 
rodoviárias de acesso local, com densidade de tráfego reduzida. 

Atendendo às caraterísticas rurais das zonas envolventes do projeto, com ambiente sonoro 
local sossegado, típico de zonas afastadas de fontes sonoras dignas de registo, não é previsível 
um desenvolvimento particular, de ordem urbanística, turística ou industrial, pelo que no ano 
horizonte do projeto a qualidade do ambiente sonoro nestas áreas não sofrerá alterações 
dignas de registo. Não se preveem, deste modo, acréscimos notáveis no ruído ambiente. 

Considerando, então, um cenário de evolução "normal" em termos de ruído gerado pelas vias 
de tráfego rodoviário ou outras fontes de ruído, poder-se-á admitir que os valores registados 
atualmente manter-se-ão sem alterações dignas de registo ao longo do período horizonte do 
projeto. 

Ecologia  

Atualmente a área de estudo é dominada pela presença da atual Zona Industrial da Guia e, na 
sua envolvência, por áreas florestais de produção, de pinheiro-bravo e eucalipto. É patente a 
pressão derivada destas atividades, que se reflete na ausência de áreas naturais de maior valor 
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ecológico. Efetivamente, a área apresenta alguns sinais de degradação, como é o caso da 
degradação das comunidades vegetais na envolvente à área industrial atualmente explorada e 
dos caminhos utilizados, e presença de espécies exóticas invasoras.  

Prevê-se que a área de estudo continue a apresentar a ocupação atual, no geral, ou seja, com 
predominância central da área industrial existente e da exploração florestal envolvente. 
Previsivelmente, haverá um decréscimo tendencial da área com presença de pinheiro-bravo, 
para áreas mistas ou estremes de eucalipto. A presença de matos desenvolvidos, que ocupa 
atualmente uma área reduzida, deverá ter tendência para manter-se ou reduzir, no âmbito de 
ações de controlo de matos para redução de risco de incêndio.  

A degradação da qualidade das comunidades vegetais de maior valor é previsível, devido à 
provável expansão das espécies invasoras e dificuldade na regeneração da vegetação autóctone 
existente e potencial. Quando às comunidades faunísticas, tratando-se de uma zona sujeita 
atualmente a um nível de perturbação relevante devido aos fatores já expostos, crê-se que 
estejam adaptadas e que, no caso das espécies mais sensíveis, prefiram áreas mais remotas. 

Componente Social 

Ao nível da socio-economia, com a não construção do projeto não prevê alteração face à 
situação atual 

Planeamento e Gestão do Território 

No âmbito do descritor ordenamento do território, na ausência do projeto não se prevê 
tendências de alteração face à situação atual.  

A não concretização do projeto não irá provocar alterações neste descritor, na medida que a 
área em estudo continuará com a mesma classificação de uso do solo.  

Paisagem 

Com a não concretização do projeto em análise, não se prevê que haja a curto prazo alterações 
significativas da vertente da paisagem.  
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Património  

Face ao exposto, verifica-se que a projeção da situação de referência na ausência de projeto, a 
priori mantém as condições atuais do terreno. 

5 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PROGRAMAS DE 
MONITORIZAÇÃO 

5.1 – INTRODUÇÃO  

Relativamente à metodologia geral para a avaliação dos impactes são referidos os impactes, 
positivos e negativos, sobre o ambiente, nas perspetivas do presente e do futuro e nas fases de 
construção e exploração, destacando-se os aspetos potencialmente geradores de danos graves. 

Os impactes foram avaliados em função dos seus efeitos face à situação de referência, nas fases 
de construção e exploração do aviário, o que permite a comparação e ponderação dos 
impactes para cada descritor. 

A análise dos impactes sempre que possível teve em conta os seguintes aspetos: fase de 
ocorrência, sentido, magnitude, amplitude geográfica, reversibilidade, duração, grau de 
confiança, possibilidade de minimização, efeito sinergético.  

A fase de desativação corresponderá à demolição do edificado ou à sua reconversão para 
outros usos, o que à data não está perspetivado. 

Os possíveis impactes que possam verificar-se com o culminar da vida útil da zona industrial, 
quer se trate de desativação e desmantelamento ou de renovação e/ou reabilitação, não terão 
consequências. 

Prevêem-se que os impactes durante a fase de desativação, se reportem à presença de poeiras 
em suspensão no ar, presença de máquinas e estaleiros que imprimem uma sensação de 
desorganização do espaço. Estes impactes serão de caráter temporário e passíveis de serem 
minimizados. 
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A escala de valoração para a classificação significância dos impactes apresentará três níveis, que 
serão: 

− Pouco significativo; 

− Significativo; 

− Muito significativo. 

Relativamente à magnitude, sempre que aplicável, esta será igualmente valorada em três 
patamares que são: 

− Reduzida; 

− Moderada; 

− Elevada.  

Em seguida, apresenta-se a matriz para a avaliação dos impactes em cada descritor. 
 

Fase de Ocorrência 
Fase de Construção 
Fase de Exploração 
Fase de Desativação 

Sentido Positivo 
Negativo 

Significância  
Pouco Significativo 
Significativo 
Muito Significativo 

Magnitude  
Reduzida  
Moderada  
Elevada  

Amplitude Geográfica 
Local 
Regional 
Nacional 

Reversibilidade Reversível 
Irreversível 

Duração Temporário 
Permanente 

Grau de Confiança Certo 
Incerto 

Possibilidade de Minimização Sim 
Não 

Efeito Sinergético Não 
Sim (ex: com os recursos hídricos) 

Quadro V.1 – Matriz de avaliação dos impactes 
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Na sequência da avaliação dos impactes são apresentadas as medidas de minimização para 
cada descritor e por fim o programa de monitorização, caso estejam previstos impactes 
negativos significativos, após a aplicação de medidas de minimização. 

As medidas de minimização ao longo do presente capítulo serão enumeradas de forma 
contínua ao longo dos vários fatores ambientais. 

5.2 – CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.2.1 – Avaliação de Impactes 

Os impactes verificados a este nível podem ser resumidos aos impactes microclimáticos que se 
poderão sentir localmente e durante a fase de construção devido às atividades de desmatação 
e movimentação de terras (terraplenagens), uma vez que este projeto não tem impactes 
significativos e identificáveis no clima da região. 

As medidas de minimização para este descritor são transversais ao descritor da qualidade do ar 
e implicam a minimização da emissão de poeiras na movimentação de terras e na circulação de 
veículos. Os veículos afetos à fase de construção e na fase de exploração afetos ao transporte 
de animais, deverão circular na via pública isentos de poeiras ao nível dos rodados e da caixa de 
transporte. 

Em termos de alterações climáticas, a construção e entrada em funcionamento da expansão 
norte da zona industrial da Guia poderá contribuir para um aumento das emissões de Gases 
com Efeito Estufa (GEE), durante a fase de construção e exploração, resultante da circulação de 
veículos principalmente veículos pesados, sendo este impacte pouco significativo, local, 
temporário, reversível e de magnitude reduzida. 

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.   

O aumento da temperatura média anual poderá levar à necessidade de utilização de mais 
energia para o arrefecimento das infraestruturas. Por outro lado, o aumento dos fenómenos 
extremos de precipitação poderá levar ao dimensionamento das infraestruturas de drenagem 
de águas pluviais, embora as previsões efetuadas sejam a longo prazo.  
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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.  

5.2.2 – Medidas de Minimização 

Para este fator ambiental não se preveem medidas de minimização específicas, sendo que 
devem ser consideradas todas as medidas definidas no âmbito do presente relatório.  

5.3 – GEOLOGIA 

5.3.1 – Introdução 

Com base na situação de referência e nas caraterísticas específicas projeto, procedeu-se à 
identificação e avaliação dos principais impactes decorrentes da implantação do projeto. 

Os impactes ao nível da geologia e geomorfologia são devidos essencialmente a:  

• Alteração do relevo com a compactação dos solos e modificação da drenagem natural de 
todo o terreno e construção de infraestruturas associadas; 

• Movimentação de terras e do equilíbrio que se consegue na gestão entre os volumes de 
aterro e de escavação; 

• Criação de situações de instabilidade, devido às escavações. 

5.3.2 – Critérios de Avaliação de Impacte 

Em seguida, apresentam-se os critérios de avaliação de impactes aplicados ao descritor da 
geologia.  
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Descritor Interferência/Afetação Avaliação do Impacte 

Geomorfologia e 
Movimentação de 

Terras 

 
Escavações  
 
 
Volumes de terras  
Desequilíbrio entre aterro e escavação 
 
 
Alteração das condições de infiltração e 
de drenagem natural 

O impacte é negativo, variando a 
significância com a altura das escavações e 
instabilidade dos materiais. 
 
Impacte negativo, dependendo a 
significância dos volumes envolvidos 
 
Impacte negativo significativo a muito 
significativo, depende da ocupação 
envolvente e % de terreno 
impermeabilizado. 

Recursos Geológicos Recursos minerais/Pedreiras 
Sem impacte a negativo significativo  em 
função da afetação. 

Hidrogeologia 

Afetação de formações aquíferas 
Negativo significativo a negativo muito 
significativo. 

Afetação de níveis freáticos com afetação 
de usos 

Negativo significativo a muito significativo. 
A significância depende do tipo de uso: 
Muito significativo em presença de 
abastecimento público 
A magnitude depende do número de 
pessoas afetadas. 

Tectónica e 
Sismicidade 

Aspetos e temas a avaliar no âmbito da conceção do projeto de execução. 
O projeto não condicionará a “evolução” destes itens. 

Quadro V.2 – Critérios de avaliação de impactes na geologia 

Os impactes no descritor da geologia serão diferenciados em função dos aspetos caraterizados 
na situação de referência.  

5.3.3 – Fase de Construção 

Na fase de construção são esperados impactes localizados nas ações de escavações, 
movimentação de terras, implantação do estaleiro, circulação de maquinarias pesada e 
manuseamento de substâncias poluentes e produção de efluentes. 

A área de implantação do projeto apresenta caraterísticas topográficas que não impõem 
constrangimentos relevantes para a realização das obras de construção. 
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• Desmatação  

No decorrer dos trabalhos de construção prevê-se a desmatação e remoção de terras vegetais e 
solos na área de implantação da expansão norte da zona industrial, numa área total 147.346 m2 
para a área total do projeto. 

• Alterações Morfológicas e Movimentações de Terras 

Os impactes decorrentes da alteração morfológica restringem-se ao local de construção das 
infraestruturas e abertura de arruamentos para a construção de 21 lotes com áreas variáveis 
entre o 2.922 m2 e os 6.824 m2 edifícios. 

A área de intervenção ocorre numa região de areias, de grão fino a muito fino, com fração 
siltosa, por vezes com alguma fração argilosa e com seixos de dimensão variada disseminados. 

As movimentações de terras têm consequências diretas a nível da destruição e/ou afetação 
irreversível das formações geológicas na área de construção, além da potencial interferência 
direta sobre a hidrogeologia local, motivada também pela alteração do sistema de drenagem 
superficial. Face às caraterísticas da área de implantação da zona industrial prevêem-se que os 
impactes sejam negativos, pouco significativos, permanentes, certos e irreversíveis. 

A construção do projeto implicará impactes na geomorfologia local durante a fase de 
construção, altura em que são efetuadas as escavações. 

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. 

No Quadro V.3 apresentam-se os impactes relacionados com a fase de construção e 
especificamente com as atividades associadas aos movimentos de terras. 
 

Atividade Impactes Associados Avaliação do Impacte 

Movimentação de 
terras 

Aumento de poeiras em suspensão no ar 
→ Degradação pontual da visibilidade e 
das condições de circulação na rede 
viária intercetada. 
Afetação da qualidade do ar nas 

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 e é um impacte certo com a 
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Atividade Impactes Associados Avaliação do Impacte 

localidades mais próximas. 
Os impactes acima descritos serão 
potenciados em situações climatéricas 
de vento forte.  

possibilidade de minimização. 
O impacte apresenta efeitos sinergéticos 
negativos com o descritor da qualidade do ar 
e da componente social. 

Movimento de 
máquinas 

Aumento do ruído devido à 
movimentação de máquinas afetas à 
movimentação de terras → Esta situação 
terá efeitos negativos essencialmente de 
natureza indireta, particularmente nos 
recetores localizados na envolvente mais 
próxima.  

O impacte é negativo pouco significativo. A 
magnitude depende da ocupação da 
envolvente, sendo que os recetores sensíveis 
existentes são em número reduzido e a mais 
de 350 metros. Os efeitos são temporários e 
reversíveis.  
O impacte apresenta efeitos sinergéticos 
negativos com o descritor da qualidade do ar, 
da componente social, a ocupação do solo e 
ruído. 

Depósitos 
provisórios 

Os depósitos provisórios constituem 
regra geral uma intrusão visual na 
envolvente e conduzem à degradação da 
qualidade do ar devido ao aumento de 
poeiras.  

O impacte é negativo significativo, dada a 
movimentação de terras previstas sendo que 
as terras sobrantes são cerca de 86% das 
terras escavadas. 

Quadro V.3 – Identificação e avaliação de impactes devido aos movimentos de terras 

O material escavado será reutilizado na própria obra, no entanto, as terras sobrantes 
constituem cerca 86% do total de terras escavadas, prevendo-se que os impactes sejam 
negativos significativos, certo e temporário. 

Na fase de construção, o potencial derrame de materiais poluentes poderá constituir um 
impacte negativo. Em particular se ocorrer junto aos pontos de água identificados na situação 
de referência. 

• Balanço de Terras 

No quadro que se segue apresentam-se os principais volumes de terraplenagens previstos. 
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Decapagem 
(m2) 

Desmatação  
(m3) 

Aterro (m3) Escavação (m3) 
Balanço de 
Terras (m3) 

65.280,0 9.055,2 1.239,5 735,5 10.861,0 

Quadro V.4 – Terraplenagens previstas 

Verifica-se que irá existir um excesso de terras, sendo estas encaminhadas para vazadouro. Na 
área de análise identificaram-se diversas pedreiras na proximidade do local de implantação do 
projeto. 

Se o destino final dos materiais excedentes for adequado, o impacte provocado pelo excesso de 
materiais, será nulo. 

No que diz respeito à terra vegetal, obteve-se uma área de decapagem da ordem dos                       
65.280 m2, a qual será aplicada na integração paisagística do loteamento. 

• Recursos Geológicos  

Na área em análise identificaram-se diversas explorações onde a principal extração é o caulino.  
No Quadro IV.6 encontram-se identificadas as concessões mineiras na base de dados da DGEG. 
A construção do da zona industrial não interfere com o funcionamento das pedreiras, pelo que 
não se preveem impactes. 

5.3.4 – Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração, os principais impactes serão decorrentes da presença física 
loteamento. À medida que que os lotes vão sendo ocupados, irão ocorrer operações de 
escavação e aterro assim como a implantação dos edifícios, aumentando a impermeabilização 
do terreno. 

Quanto às áreas a impermeabilizar para implantação do loteamento, prevê-se uma área total 
de 11,08 ha, cerca de 63,6% da área total. A atual zona industrial da Guia apresenta uma área 
de impermeabilização de cerca de 12,15 ha. 

Esta impermeabilização vai provocar uma diminuição da capacidade de retenção e infiltração 
hídricas da água no solo e subsolo, favorecendo a componente superficial do escoamento em 
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detrimento do escoamento subterrâneo. Considera-se que o impacte seja negativo, 
significativo, certo, permanente, irreversível e local e que se irá concretizar na totalidade 
quando a expansão norte estiver toda em funcionamento. 

A impermeabilização poderá levar à afetação do nível freático e do sentido de escoamento 
subterrâneo com possibilidade de afetação de captações de água subterrânea. Porém, e de 
acordo com as caraterísticas hidrogeológicas globais conhecidas para a área em estudo, tudo 
indica que não existe essa possibilidade dada a profundidade das escavações previstas para o 
projeto e dada a geomorfologia do local. 

As escavações a efetuar para a abertura dos arruamentos previstos atingem profundidades na 
ordem dos 6-7 metros. Atendendo à literatura existente para a área de estudo, que refere que 
a profundidade média da água se encontra entre os 18 e 34 metros será improvável a 
ocorrência de casos de interceção do nível freático em escavação, considera-se que o impacte 
será nulo. 

 O aumento da área impermeabilizada diminui o caudal de recarga do aquífero, aumenta o 
caudal de escoamento superficial e consequentemente o caudal aduzido ao sistema de 
drenagem de águas pluviais, no entanto, dada a área a impermeabilizar ser cerca de 64%, da 
parcela de terreno, prevendo-se impactes negativos, significativos, permanente, certos e de 
carater irreversível. 

Na fase de exploração, os impactes devidos à movimentação de terras são nulos prevalecem os 
impactes na morfologia e que são avaliados no descritor paisagem. 

5.3.5 – Síntese de Impactes 

Os impactes identificados para o fator ambiental da geologia apresentam-se de forma sintética 
no quadro seguinte. 
 

Fase de 

Ocorrência 
Principais Impactes Caraterização do Impacte 

Efeito 

Sinergético 

Fase de 

Construção 

Desmatação 

Negativo, pouco significativo, 

magnitude reduzida, local, reversível, 

temporário e certo 

Qualidade do Ar 

Movimentação de Terras Negativo, pouco significativo, Qualidade do Ar 
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magnitude reduzida, local, reversível, 

temporário, local e certo 

Estaleiro/Movimentação de 

Máquinas 

Negativo, pouco significativo, 

magnitude reduzida, reversível, 

temporário, local e certo 

Qualidade do Ar 

Recursos 

Hídricos 

Impermeabilização 

Negativo, pouco significativo, 

magnitude reduzida, irreversível, 

permanente, local e certo 

Recursos 

Hídricos 

Afetação do nível freático Impacte nulo 
Recursos 

Hídricos 

 Geomorfologia   

Negativo, pouco significativo, 

magnitude reduzida, local, reversível, 

permanente, local e certo 

Recursos 

Hídricos 

Fase de 

Exploração 

Presença Física da Zona Industrial 

Impermeabilização 

Negativo, significativo, magnitude 

moderada, irreversível, permanente, 

local e certo 

- 

Quadro V.5 – Síntese de impactes no fator ambiental da geologia 

5.3.6 – Medidas de Minimização 

• Fase Prévia à Obra e Fase de Construção  

M1. As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

M2. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, deve-se proceder à decapagem da terra 
viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela 
obra. 

M3. Na fase preparatória da obra, deverão ser definidos todos os locais de depósito temporário 
e definitivo e providenciados os respetivos estudos de integração e licenças para a deposição 
dos materiais. 

M4. As zonas de depósito de terras sobrantes devem ser criteriosamente localizadas, devendo 
ter em atenção, o regime de ventos dominantes em cada época do ano (ver descritor do Clima) 
e a localização dos recetores sensíveis. 
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M5. No que diz respeito aos locais de empréstimo e de depósito deve tentar-se evitar a 
proliferação destas zonas uma vez que constituem fortes impactes negativos no meio 
ambiente. Os locais a utilizar deverão estar licenciados e cumprir a legislação ambiental em 
vigor. 

M6. Limitar as movimentações de terra ao efetivamente indispensável e evitar a ocorrência de 
situações em que o solo permaneça a descoberto durante largos períodos de tempo, de modo 
a evitar a sua contaminação. Por este motivo as obras devem decorrer faseadamente, de modo 
a evitar a que logo após uma ação de desmate e decapagem arranquem os trabalhos de 
revestimento. Estas ações devem ser realizadas sucessivamente, em curtos trechos, evitando o 
desmate de extensas áreas de uma só vez.  

M7. Na fase de terraplanagens e modelação do terreno, a observação rigorosa de todas as 
normas de segurança e correta implementação e execução em obra serão as principais medidas 
de minimização/preventivas a implementar de modo a evitar situações de instabilidade face às 
escavações previstas. 

M8. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 
evitando a repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

M9. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada 
pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos 
taludes e evitar o seu deslizamento. 

M10. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de 
aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de 
intervenção). 

• Fase de Exploração   

M11. Manter em boas condições, todo o sistema de drenagem de águas pluviais da zona 
industrial, procedendo-se à vistoria periódica e operações de limpeza, principalmente no início 
da estação húmida. 
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5.3.7 – Programa de Monitorização 

Não se prevê um programa de monitorização, para este descritor ambiental, face ao tipo de 
impactes previstos. 

5.4 – SOLOS E USO ATUAL DOS SOLOS 

5.4.1 – Introdução e Critério de Avaliação 

Os impactes nos solos decorrentes da construção e exploração do projeto, estão associados 
principalmente à ocupação direta e irreversível do local. 

Os diferentes tipos de degradação do solo vão desde a degradação física da estrutura até à 
degradação química resultante da contaminação por produtos químicos ou contaminação 
biológica. 

As áreas consideradas mais vulneráveis coincidem com as manchas de solos de maior aptidão 
agrícola e que se encontram incluídas nos solos classificados como RAN. No caso em apreço, a 
área de implantação da expansão da atual zona industrial da Guia não interfere com áreas de 
RAN.  

Podem ocorrer diferentes impactes nos solos resultantes da: 

• Ocupação do solo, que implica indisponibilidade dos solos para outros fins; 

• Degradação física, nomeadamente erosão e compactação do solo que irá resultar na 
diminuição da porosidade e consequentemente do arejamento e da drenagem; 

• Degradação química, resultante da contaminação por produtos químicos e metais 
pesados. 

No que se refere à avaliação dos impactes relativamente à ocupação dos solos esta reporta-se, 
não só, ao espaço físico diretamente ocupado pelas obras durante a fase de construção, mas 
também às alterações provocadas nas áreas adjacentes. 

O quadro que se segue sistematiza os critérios de avaliação. 
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ASPECTOS CARATERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTE 

Ocupação definitiva do solo 
Negativo depende da área ocupada e das 

caraterísticas pedológicas do solo 

Ocupação de solos vulneráveis 
à poluição / erosão 

Negativo significativo a muito significativo 
dependendo dos usos e da extensão dos processos 

erosivos e da poluição. 
Alteração do tipo de ocupação 

atual para outros fins não 
adequados 

Negativos significativos 

Quadro V.6 – Critérios de avaliação dos impactes nos solos e na ocupação dos solos 

5.4.2 – Fase de Construção 

A limpeza e decapagem do terreno tem como consequência a mobilização do solo e exposição 
deste a processos erosivos. 

Na fase de construção irão ocorrer impactes negativos pouco significativos nos solos, os quais 
serão irreversíveis aquando da construção. 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 temporário, tem tendência a causar compactação do solo, conduzindo a uma 
diminuição da porosidade e diminuição da capacidade de infiltração e de escoamento, em 
profundidade da água. 

Estes aspetos irão provocar impactes negativos, pouco significativos, temporários e 
reversíveis que podem ser minimizados desde que aplicadas medidas de controlo. 

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, os solos com 
maior potencial agrícola (pH mais básico), não disponibilizam tão facilmente para as plantas os 
metais pesados, devido ao seu elevado poder tampão. Do ponto de vista da cadeia alimentar 
estes solos são, pois, mais resistentes à poluição, o que não quer dizer que os poluentes sejam 
eliminados. Estes ficam retidos em formas não disponíveis. Qualquer alteração significativa nas 
propriedades do solo, pH ou potencial redox podem alterar este comportamento e permitir a 
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“libertação” dos poluentes, ficando estes disponíveis, sendo posteriormente assimilados pelas 
plantas. 

Na fase de construção e uma vez que são afetados solos com fraca aptidão agrícola (Podzóis), 
prevêem-se, impactes negativos, pouco significativos, locais, permanentes nos locais de 
implantação, de magnitude baixa e reversíveis e que podem ser minimizados desde que 
aplicadas medidas de controlo e minimização transversais a outros descritores ambientais. 

Durante a fase de construção, está prevista a instalação de estaleiros de apoio à obra, para os 
quais se propõe três locais, que se apresentam na Figura 5.1. 

 
Fonte: googlearth 

Figura 5.1 – Localização das opções possíveis para a localização do estaleiro 
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Os três locais apresentados para a instalação do estaleiro atualmente não apresentam uso 
específico, preferencialmente dos três locais apresentados, o local que poderá induzir a menos 
impactes será o local indicado com o número 1, pelas seguintes razões: 

• Proximidade ao local da obra; 

• Em termos de qualificação do solo encontra-se classificado como área industrial; 

•  Menor perturbação da circulação quer na zona industrial da Guia quer na Estrada da 
Guia ou em toda a envolvente. 

Assim, prevêem-se impactes negativos, pouco significativos e locais. Refere-se ainda que, em 
situação de derrame acidental de materiais poluentes, o impacte é negativo devendo ser 
imediatamente aplicadas as medidas de minimização a delineadas no Plano de Gestão de Obra. 

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 
diminuição da porosidade e a capacidade de infiltração e de escoamento, 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. 

Embora a significância do impacte seja reduzida, terão que ser obrigatoriamente aplicadas 
medidas de controlo ambiental, por forma a prevenir os derramamentos de poluentes no solo. 

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. 

5.4.3 – Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração do loteamento, os principais impactes serão em caso de acidente 
ou avaria, a indisponibilidade dos solos para outros fins. 
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Na área de implantação, como já referido, serão afetados maioritariamente Solos Litólicos Não 
Húmicos com fraca aptidão agrícola. 

A parcela de terreno da área de expansão, apresenta uma de aptidão da terra elevada a sem 
aptidão para a agricultura e de utilização florestal – Classe F. 

Tendo em conta as caraterísticas do solo presente, o impacte será negativo pouco significativo, 
permanente, irreversível, certo de magnitude reduzida. 

Em termos de ocupação e reportando à caraterização da situação de referência verifica-se que 
no local da implantação, encontra-se com uma ocupação predominantemente florestal. 

No Quadro V.7 apresentam-se as áreas diretamente afetadas por tipo de ocupação pela 
presença do projeto. 
 

Usos do Solo Área da Parcela 
(ha) 

% relativamente 
à área total Impacte 

Florestal 17,43 100 

Da área florestal a afetar na parcela de 
implantação da nova zona industrial, mais 

de metade corresponde a pinhal e 
eucaliptal, sendo a restante de matos e 

áreas que atualmente se encontram sem 
vegetação pelo recente corte de árvores. 

Prevêem-se que os impactes sejam 
negativos pouco significativos, certos, 

irreversíveis e permanentes. 

Quadro V.7 – Critérios de avaliação dos impactes nos usos dos solos 

5.4.4 – Síntese de Impactes  

Os impactes identificados para o fator ambiental dos solos e usos do solo, apresentam-se de 
forma sintética no Quadro V.8. 
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Fase de 

Ocorrência 
Principais Impactes Caraterização do Impacte Efeito Sinergético 

Fase de 

Construção 

Afetação de solos sem 

aptidão agrícola 

Negativo, pouco significativo, magnitude 

reduzida, reversível, temporário e certo 

- 

Movimentação de Terras 
Qualidade do Ar 

Recursos Hídricos Estaleiro/Movimentação 

de Máquinas 

Derrame de Materiais 

Poluentes 
Recursos Hídricos 

Fase de 

Exploração 

Presença Física do 

Loteamento 

Negativo, pouco significativo, magnitude 

moderada, irreversível, permanente, local e 

certo 

- 

Quadro V.8 – Síntese de impactes no fator ambiental dos solos e seus usos 

5.4.5 – Medidas de Minimização  

Deverão ser asseguradas as seguintes medidas de minimização: 

M12. Execução dos trabalhos que envolvem as escavações e a movimentação de terras de 
modo a minimizar a exposição do solo nos períodos de maior pluviosidade, diminuindo a 
erosão hídrica e o transporte sólido; 

M13. Caso se verifiquem períodos de elevada pluviosidade, as escavações deverão ser 
interrompidas e tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e 
evitar o seu deslizamento; 

M14. Impermeabilização do solo nas áreas onde se prevê o manuseamento de materiais 
poluentes e geração de águas contaminadas. Estas áreas devem ter uma drenagem própria 
para uma fossa estanque, para tratamento posterior. Deve ser evitado o mais possível a 
transferência de solos de uns locais para outros; 

M15. A lavagem de viaturas deverá ser realizada num local impermeabilizado e com drenagem 
separativa para um tanque de sedimentação. As definições destas medidas preventivas 
deverão estar a cargo do empreiteiro e ser apresentada numa fase preparatória da obra; 
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M16. Descompactação e arejamento do solo após remoção das infraestruturas e término das 
obras; 

M17. Estabelecer um programa de gestão dos estaleiros, com a monitorização de parâmetros 
ambientais ao longo do decorrer dos trabalhos, de modo a detetar possíveis contaminações do 
solo; 

M18. Salvaguardar, durante o período da obra, o maior número possível de árvores, 
minimizando a quantidade sujeita a abate, sempre que possível; 

M19. As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra; 

M20. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao 
seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra; 

M21. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos 
e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua valorização; 

M22. Quanto ao volume de terras escavadas deverá ter-se um cuidado especial, sendo 
necessário tomar medidas aquando a sua reutilização na obra, evitando os impactes 
decorrentes, nomeadamente de transporte e destino final. 

Deve-se ter em atenção durante a fase de construção às seguintes medidas: 

M23. Evitar o abate de espécies com estatuto de proteção e /ou protegidas; 

M24. Proceder à delimitação da área afeta à obra, de acordo com a legislação aplicável; 

M25. Não ocupar locais que não estejam definidos para estaleiros, armazenagem temporária 
de equipamentos, materiais, terras ou resíduos; 

M26. Perturbar o menos possível a normal circulação rodoviária da Estrada da Guia; 

M27. Assegurar a desativação total das áreas afetas à obra (estaleiros, caminhos de acesso não 
utilizáveis e áreas de ocupação temporária para instalação de infraestruturas várias). 
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5.4.6 – Programa de Monitorização 

Não se prevê um programa de monitorização, para este descritor ambiental, face ao tipo de 
impactes previstos. 

5.5 – RECURSOS HÍDRICOS 

5.5.1 – Critérios de Avaliação de Impactes  

Os impactes gerados nos recursos hídricos pelas ações desenvolvidas durante as fases de 
construção e de exploração apresentam-se diferenciados, pelo que deverão ser avaliados de 
modo distinto.  

A médio prazo existem certos tipos de impactes, que embora sejam originados 
maioritariamente durante a fase de construção poderão permanecer, durante a fase de 
funcionamento, mais concretamente os diretamente relacionados com a modificação dos 
escoamentos e a impermeabilização de superfícies e com a consequente alteração das 
condições de drenagem das zonas interferidas. 

No quadro que se segue, apresentam-se os critérios geralmente aplicados para a avaliação dos 
impactes para os vários aspetos abordados na vertente dos recursos hídricos e que se 
desenvolvem e particularizam nos pontos seguintes.  

 

IMPACTE CARATERIZAÇÃO DO IMPACTE AVALIAÇÃO DO IMPACTE 

Erosão hídrica/ 
Arrastamento de 

matérias  

Ocorre essencialmente na fase de construção e 
decorre das atividades de terraplenagem e de 

escavação, que deixam temporariamente áreas 
de solo sem coberto vegetal. Este pode estar 
mais ou menos desagregado em função da 

natureza dos materiais movimentados e 
interferidos, sendo a fração desagregada 

transportada para as linhas de água ou sistema 
de drenagem. 

Negativo, a significância depende da 
extensão e massas movimentadas e 
sensibilidade do meio recetor e da 

ocupação envolvente. 
Zonas com ocupação humana com risco 
de inundação são mais penalizadas que 

áreas desocupadas. 

Alteração dos cursos 
das linhas de água e 
das condições atuais 

de escoamento 

Aumento significativo do caudal de escoamento 
originando potenciais situações de inundação. 

Negativo muito significativo em áreas 
com ocupação humana e que implique 

danos pessoais e materiais. 
Negativo significativo em áreas agrícolas 

ou de elevado valor conservacionista. 
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IMPACTE CARATERIZAÇÃO DO IMPACTE AVALIAÇÃO DO IMPACTE 

Sem impacte se não se verificar afetação 
destas áreas. 

Positivo, a significância depende do risco 
associado. 

Afetação de áreas 
Inundáveis 

Este item relaciona-se com o anterior, pois as 
alterações geradas pela ocupação de áreas 

inundáveis são da mesma natureza, mas 
potenciadas em termos das suas consequências, 

pois tratam-se de eventos com um período de 
retorno de 100 anos. 

Negativo significativo a muito 
significativo de magnitude variável em 

função da ocupação envolvente. 
Sem impacte se não se verificar afetação 

destas áreas. 

Poluição Difusa 
Aumento da concentração de poluentes 

associados à circulação de veículos, águas 
pluviais e águas infiltradas  

Negativo, a significância depende da 
afluência de veículos do 

encaminhamento/ tratamento dado às 
águas pluviais. 

Hidrogeologia 

Afetação de formações aquíferas 
Negativo significativo a negativo muito 
significativo. 

Afetação de níveis freáticos com afetação de 
usos 

Negativo significativo a muito 
significativo. 
A significância depende do tipo de uso: 
Muito significativo em presença de 
abastecimento público 
A magnitude depende do número de 
pessoas afetadas. 

Captações de água 
Sem afetação 
Afetação do perímetro: 
Próximo  
Intermédio  
Alargado 

 
Sem impacte 
 
Negativo muito significativo 
Negativo significativo 
Negativo significativo 

Quadro V.9 – Critérios de avaliação de impactes nos recursos hídricos  

Na área do projeto os recursos hídricos superficiais existentes não são significativos, quer em 
termos quantitativos, quer em termos do seu uso. A partir da análise cartográfica do local e da 
visita efetuada ao local verifica-se que as linhas de águas existentes são perenes e de reduzida 
dimensão.  
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5.5.2 – Fase de Construção 

Conforme referenciado, na situação de referência terreno em análise situa-se na unidade 
hidrológica da Orla Ocidental – Sistema Aquífero Leirosa-Monte Real. 

Os principais impactes em aquíferos evidenciam-se basicamente sob dois aspetos distintos, que 
são a afetação em termos quantitativos e em termos qualitativos. 

A afetação quantitativa decorre da impermeabilização e alteração da área de recarga do 
aquífero. Quanto maior for a área impermeabilizada maior será a significância do impacte. 

A recarga do sistema aquífero da Orla Ocidental é direta, pois o sistema recebe recarga direta 
através da infiltração da precipitação. 

No caso em apreço, a área a impermeabilizar e onde se irão localizar os 21 lotes corresponde a 
63,6% da área total a lotear. A afetação quantitativa da recarga do sistema aquífero ainda é 
significativa, no entanto, são é suscetível de induzir impactes negativo significativos.  

O aumento da área impermeabilizada conduz a uma diminuição da infiltração da água nos solos 
podendo originar a diminuição da capacidade de recarga dos aquíferos superficiais. Os níveis 
freáticos acompanham a topografia e o escoamento dirige-se em direção às linhas de água, que 
constituem as zonas de descarga. Deste modo, considera-se que as alterações do relevo 
deverão ter implicações locais ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, não se prevendo, no 
entanto, que o fluxo seja perturbado. 

Por outro lado, na envolvente já existem outras zonas impermeabilizadas de dimensão 
significativa, que á a zona industrial da Guia. 

A afetação qualitativa das águas subterrâneas está relacionada com a vulnerabilidade do 
aquífero, que se traduz numa maior suscetibilidade à poluição. 

De acordo com o mapeamento da vulnerabilidade “clássica” à poluição das águas subterrâneas 
de Portugal Continental (Lobo-Ferreira e Oliveira, 1993), a zona em apreço encontra-se inserida 
numa zona de vulnerabilidade média a alto do sistema aquífero à poluição, mas de 
permeabilidade moderada a baixa o que minimiza os impactes ao nível a qualidade da água. 
Por outro lado, não são separadas atividades geradoras de poluentes para o solo e para as 
águas. 
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No terreno em análise não foram identificadas captações de água. Não se identificaram 
captações de água superficiais na envolvente ao projeto. 

A captação subterrânea privada mais próxima localiza-se a cerca de 31 metros sul e acerca de 
140 metros de profundidade. As restantes captações privadas, existentes na envolvente, têm 
uma profundidade que variam entre os 8 (um poço a cerca de 355 m este) e os 269 metros, não 
se prevendo que dada a distância e a profundidade a que se encontram do projeto, se 
verifiquem impactes negativos significativos. 
 
As captações públicas identificadas localizam-se a mais de 1,2 km de distância, as quais 
apresentam perímetros de proteção definidos. As três captações identificadas, têm perímetros 
de proteção imediato, intermédio e alargado definidos. A profundidade destas captações de 
água não foi fornecida pela ARH Centro. Não se perspetivam impactes com a concretização do 
projeto. 

Apesar de não haver à data, um conhecimento concreto sobre o tipo de indústrias a instalar, o 
projeto da expansão, teve por base a distribuição de água potável para consumo nos edifícios e 
combate a incêndios 

Para este loteamento, admite-se que o valor da capitação média de 8 l m-2dia-1 que será 
suficiente e perfeitamente ajustável ao tipo de conforto que se pretende garantir na rede do 
loteamento. 

O valor do fator de ponta horário, fp, considera-se igual a 54,0 (retirado da Especificação E212 
do L.N.E.C.). 

Nesta fase, as ações geradoras de impactes estarão associadas essencialmente às atividades de 
desmatação e limpeza do terreno, aos movimentos de terras, à abertura e pavimentação de 
acessos e à construção armazéns. Estas atividades poderão introduzir alterações nos processos 
hidrológicos, em especial naqueles que se relacionam como o binómio infiltração/escoamento. 
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. 

Durante a fase de construção, verifica-se a utilização de veículos e maquinaria. É nesta fase que 
ocorre a desmatação e movimentação de terras, as escavações e a implantação das 
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infraestruturas. Estas ações formam um conjunto 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.  

Durante esta fase, podem ainda ocorrer derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras 
substâncias que, uma vez atingindo o meio hídrico, induzirão impactes negativos. 

Os impactes associados à contaminação das linhas de água existentes são facilmente 
minimizáveis pela correta aplicação das medidas de minimização recomendadas em capítulo 
próprio. Estes impactes são pouco prováveis de ocorrer, mas na eventualidade de ocorrerem 
classificam-se em impactes negativos, pouco significativos, temporários e de amplitude 
regional. 

5.5.3 – 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 
cabeceira 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. 

As consequências deste tipo de projetos na drenagem superficial são minoradas, normalmente, 
pela construção de restabelecimentos de escoamento superficial, e pela adequada escolha dos 
locais de descarga da drenagem do pavimento impermeabilizado. 

A construção da área de expansão contribuirá para o aumento da área impermeabilizada e 
consequente diminuição da área de infiltração. No entanto, não se considera que venha a 
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ocorrer uma degradação significativa da situação dos recursos hídricos no local, apesar de 
atualmente já existir uma área impermeabilizada que corresponde à zona industrial da Guia. 

Durante a fase de exploração, e associado às atividades do da zona industrial, ocorrerá um 
acréscimo de circulação de veículos pesados nas vias rodoviárias presentes na área em estudo e 
respetiva envolvente, nomeadamente as vias internas de circulação, as vias circundantes 
(principalmente a CM1032). Este acréscimo pode constituir uma fonte poluidora da qualidade 
da água, como resultado da lavagem pela água de 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 com 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 e 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 lixo produzido pelos passageiros e despejado para a via e 
outros. 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 das imediações. 

Deste modo, a magnitude da sua contribuição depende de alguns fatores que determinam a 
sua acumulação nas vias, tais como tráfego (tipo e número de veículos), o tipo de pavimento, o 
regime de ventos e a intensidade e duração das chuvadas. 

Os principais contaminantes envolvidos neste tipo de poluição serão o material particulado 
(SST), os metais pesados (zinco, cobre, cádmio) e os Hidrocarbonetos. Uma vez depositados no 
pavimento ou dispersos na atmosfera, estes poluentes podem atingir a rede de drenagem 
através da ação da chuva e do vento, sendo de seguida lançados na linha de água mais próxima. 

Nesta fase não é possível quantificar o acréscimo de carga poluente, pois dependerá do tipo de 
atividades a instalar.  
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Assim, durante a fase de exploração, os principais impactes na qualidade da água prendem-se 
com a lavagem do pavimento dos lotes e das vias rodoviárias presentes na área em estudo e 
respetiva envolvente, pela ação direta da precipitação, com o consequente arraste dos 
contaminantes e metais pesados para o meio hídrico, quer para as linhas de água, quer para o 
solo e, eventualmente, águas subterrâneas. Estes podem constituir impactes negativos, pouco 
significativos e permanentes, que poderão ser minimizados. 

Não se prevê a afetação de captações de água subterrânea utilizadas para o abastecimento 
público. 

No que se reporta ao impacte gerado pelos efluentes domésticos produzidos, não se prevê que 
os mesmos conduzam a impactes negativos, tendo em conta que estes efluentes são 
encaminhados para a rede de drenagem existente junto ao loteamento. 

As águas residuais geradas no decurso do funcionamento do estaleiro podem ser resultantes 
das atividades domésticas desenvolvidas pelos trabalhadores afetos à obra ou do 
funcionamento do próprio estaleiro, como as águas provenientes de lavagens, águas das 
lavagens das betoneiras e água dos rodados dos veículos inerentes à obra. Considera-se que, 
este impacte seja negativo, mas sem significado. 

O impacte na rede hidrográfica existente prevê-se como negativo, direto, certo, temporário e 
pouco significativo. 

 Cálculo dos Caudais de Escoamento  

A impermeabilização do terreno com a construção da zona industrial irá alterar, 
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. Estas modificações serão mais significativas quanto maior for a área 
impermeabilizada. 

A magnitude destas modificações depende do tipo de ocupação na envolvente do projeto. Na 
ótica da preservação de pessoas e bens, os efeitos terão magnitude elevada se ocorrerem 
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situações de inundação em zonas urbanas e em segundo plano em zonas agrícolas e de valor 
ecológico assinalável.  

A envolvente é caraterizada pela ocupação florestal, sendo a ocupação humana reduzida, o que 
propícia a infiltração das águas pluviais. 

A Expansão Norte da Zona Industrial da Guia será dotada de um sistema de drenagem de águas 
residuais do tipo separativo, recolhendo-se, através de redes independentes, as águas 
resultantes das utilizações de carácter doméstico e as águas pluviais.  

As águas residuais pluviais resultantes da drenagem dos pavimentos e coberturas serão 
recolhidas por uma rede de coletores gravíticos em betão, a implantar ao longo dos 
arruamentos, seguindo pela Estrada da Guia para a linha de água mais próxima, a jusante da PH 
existente na CM1032. 
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Figura 5.2 – Ligação da rede pluvial  da expansão norte da zona industrial à ribeira da Guia 
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Foi efetuado o cálculo dos caudais de escoamento da zona de expansão em estudo e avaliado o 
efeito do acréscimo de caudal para a linha de água com o projeto. 

O caudal do escoamento para a sub-bacia considerada a montante, com e sem projeto, foi 
calculado para os períodos de retorno 10, 50 e 100 anos. 

• Curvas de Intensidade – Duração-Frequência 

Para a definição das curvas de Intensidade – Duração – Frequência correspondentes aos 
períodos de retorno de 10, 50 e 100 anos foram utilizados os valores de a e b referenciados na 
Análise de Fenómenos Extremos e Precipitações Intensas em Portugal Continental (INAG). 

Para a área em estudo tomaram-se os valores definidos para o Posto Udométrico – 12G/01 
localizado em Coimbra. 

A curvas adotadas para obtenção da intensidade média máxima de precipitação foram as 
seguintes: 

• T= 10 anos                 Im = 436,65 tc
-0,644 

• T= 50 anos                 Im = 574,03 tc
-0,641 

• T= 100 anos                 Im = 632,17 tc
-0,640 

em que:  

tc - tempo de concentração (min); 

I - intensidade de precipitação (mm/h). 

• Tempos de Concentração 

O tempo de concentração de uma bacia (tc), é o tempo necessário para que toda a sua área 
contribua para o escoamento superficial na secção de saída, ou seja, é o tempo necessário para 
que uma gota de água caída no ponto hidraulicamente mais afastado da bacia chegue à secção 
de saída. 
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Optou-se por determinar os tempos de concentração através da fórmula de Temez: 

• 76,0
25,0c )

y
L(x3,0t =  

em que: 

tc - tempo de concentração (h); 

L - comprimento da linha de água principal (km); 

y - declive da linha de água principal (m/m). 

Para o cálculo dos caudais de escoamento recorreu-se ao método racional, considerando a 
seguinte fórmula: 

A×I×C=Qp  

em que: 

Qp - caudal na secção de cálculo (m³/s); 

C - coeficiente de escoamento (adimensional); 

I - intensidade média máxima de precipitação (m³/ha.s); 

A - área da bacia afluente (ha). 

O coeficiente de escoamento numa secção da rede é o valor médio ponderado dos coeficientes 
das diversas áreas afluentes, ou seja: 

∑
∑

=
i

ii

A
AC

C
 

Os coeficientes Ci variam, conforme a área a que dizem respeito entre 0,3 e 1,0, sendo 
fundamentalmente função da permeabilidade do terreno ou do pavimento, da inclinação da 
zona e do tipo e aptidões da cobertura vegetal. Considerou-se um coeficiente de escoamento 
médio de 0,50, que reflete já a ocupação na área do loteamento, onde se admitiu um C = 0,90. 
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No Quadro V.10, apresenta-se a intensidade média diária de precipitação obtida para os vários 
períodos de retorno considerado, o caudal de escoamento sem o projeto e o respetivo 
acréscimo com a construção do loteamento. 
 

 
Período de 

retorno 10 anos 

Período de 

retorno 50 anos 

Período de retorno 

100 anos 

Intensidade (mm/h) 86,67 115,56 127,78 

Caudal de escoamento 

sem projeto (m3/s) 
14,50  19,33  21,38  

Acréscimo de caudal 

com projeto (m3/s) 
0,420 0,560 0,620 

% do aumento do caudal 

de escoamento 
2,898 2,899 2,897 

Quadro V.10 – Escoamento sem e com projeto na bacia hidrográfica da Ribeira da Guia 

A impermeabilização da área da sub-bacia em apreço, equivale a um aumento em cerca de 3% 
do caudal de escoamento em relação à situação de referência, sendo que se poderá considerar 
pouco significativo. 

Para reduzir o impacte na descarga, o projeto da expansão prevê que linha de água a jusante da 
PH seja regularizada e revestida com enrocamento na zona imediatamente a jusante da PH 
numa extensão de 5 metros (Figura 5.1). 
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Figura 5.3 – Linha de água a jusante da PH existente 

O aumento de caudal devido à impermeabilização não põe em causa as atuais condições de 
escoamento da linha de água.  

Face ao exposto são esperados impactes negativos pouco significativos, certos, permanentes, 
de magnitude reduzida e irreversíveis, nos aspetos mencionados no Quadro V.6. 

5.5.4 – Síntese de Impactes  

Os impactes identificados para o fator ambiental dos recursos hídricos, apresentam-se de 
forma sintética no Quadro V.11. 
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Fase de 

Ocorrência 
Principais Impactes Caraterização do Impacte Efeito Sinergético 

Fase de 

Construção 

Movimentação de Terras 

Negativo, pouco significativo, magnitude 

reduzida, reversível, temporário e certo 
Qualidade do Ar 

Estaleiro/Movimentação 

de Máquinas 

Derrame de Materiais 

Poluentes 

Impermeabilização  
Negativo, pouco significativo, magnitude 

reduzida, irreversível, temporário e incerto 
Recursos Hídricos 

Captações de Água 
Negativo, pouco significativo, magnitude 

reduzida, reversível, temporário e incerto 
- 

Fase de 

Exploração 

Presença Física da ZI 

Negativo, pouco significativo, magnitude 

moderada, irreversível, permanente, local e 

certo 

- 

Captações de Água 
Negativo, pouco significativo, magnitude 

reduzida, reversível, temporário e incerto 
- 

Quadro V.11 – Síntese de impactes no fator ambiental dos recursos hídricos 

5.5.5 – Medidas de Minimização 

Não obstante não terem sido identificados impactes negativos significativos, de modo a 
prevenir situações indesejáveis, propõem-se as seguintes medidas e procedimentos: 

M28. Devem ser definidas zonas de estacionamento em particular para as viaturas dos 
trabalhadores, em virtude do maior tempo de permanência na exploração, que terão de ser 
impermeabilizadas de modo a evitar possíveis infiltrações de águas de escorrência; 

M29. Realização de operações de manutenção dos equipamentos em zonas impermeabilizadas; 

M30. Acondicionamento dos sub-produtos das operações de manutenção em recipientes 
estanques e envio para destino final adequado; 
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M31. Realização de análises à qualidade da água dos furos, considerando os parâmetros 
necessários para a sua classificação e os valores paramétricos legais (Decreto-Lei n.º 152/2017 
a 7 de dezembro); 

M32. Deverá existir um plano periódico de manutenção e vistoria dos equipamentos que 
podem interferir com a qualidade das águas. Deve ser estabelecida uma limpeza quinzenal de 
todos os percursos e pavimentos exteriores onde possam acumular-se resíduos; 

M33. Colocar 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. 

M34. Se possível, as atividades associadas à construção do loteamento industrial devem ser 
realizadas fora das épocas de maior pluviosidade, de modo a facilitar os trabalhos; 

M35. Minimizar a área mobilizada, não expandindo desnecessariamente as áreas de escavação, 
a área do estaleiro e não ocupando ou transitando por áreas anexas; 

M36. Ao nível da proteção das águas subterrâneas, existem, impactes totalmente evitáveis, 
nomeadamente as descargas de restos de óleos, combustíveis e lavagem de máquinas 
provenientes dos equipamentos utilizados. Para esses é perfeitamente realizável o seu 
controlo. Deverão ser efetuados em locais pré-destinados, pré-definidos aquando do 
estabelecimento do estaleiro, e recolhidos e transportados para local adequado (aterro 
controlado ou reciclagem). Em caso de derrame acidental é necessário proceder à sua imediata 
limpeza. 

M37. Acautelar a proteção das águas superficiais e subterrâneas, evitando derramamentos de 
óleos e combustíveis na fase de construção e proceder à sua imediata limpeza em caso de 
acidente; 

M38. Garantir a manutenção periódica de todos os equipamentos e assegurado o seu correto 
funcionamento. Esta manutenção deverá ser efetuada por uma empresa especializada. 

5.5.6 – Plano de Monitorização 

Não se prevê um programa de monitorização, para este descritor ambiental, face ao tipo de 
impactes previstos. 
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5.6 – QUALIDADE DO AR 

5.6.1 – Metodologia 

Este ponto visa a identificação, predição e avaliação dos impactes suscetíveis de serem 
induzidos na qualidade do ar pelo loteamento industrial em estudo. Recorreu-se ainda aos 
outros descritores contemplados na situação de referência e que potencialmente podem 
interferir direta ou indiretamente com a análise desenvolvida neste descritor (componente 
social, uso do solo, clima, etc.). 

5.6.2 – Fase de Construção 

Durante esta fase decorrerão diversas atividades que serão causadoras de efeitos adversos na 
qualidade do ar, comuns a empreitadas desta natureza e que apresentam uma magnitude que 
pode ser significativa, consoante a presença de indicadores sensíveis. 

Durante o período de construção, vão verificar-se emissões de poluentes diretamente 
relacionados com as várias atividades inerentes ao processo. Destacando-se as desmatações 
necessárias, as movimentações de terras que implicam a presença no local de um número 
significativo de máquinas e de outros veículos pesados e ligeiros e a montagem de estaleiros. 

Na fase de construção, os poluentes atmosféricos mais relevantes são representados por 
poeiras e partículas em suspensão, derivados das atividades inerentes à obra, nomeadamente 
atividades de desmatação, terraplanagem e circulação de máquinas e camiões, principalmente 
em circuitos não pavimentados. 

As poeiras ou partículas são constituídas pelas componentes mais finas do solo. Quando 
suspensas no ar, estas ficam suscetíveis de serem transportadas pelo vento, sendo depois 
depositadas no solo por gravidade ou por lavagem da atmosfera, devido à precipitação. 

Durante a implantação dos estaleiros, os impactes na qualidade do ar reportam-se 
essencialmente aos trabalhos de movimentação e depósito de terras, desativação e construção 
das infraestruturas necessárias, acessos provisórios para a implantação dos estaleiros, que, 
num todo, originam um aumento significativo da emissão de poeiras e partículas em 
suspensão. 

Os efeitos adversos do aumento de poeiras no ar serão tanto mais significativos quanto maior o 
número de recetores afetados. 
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Os recetores sensíveis que poderão ser mais afetados, durante a fase de construção, dada a 
proximidade ao projeto, são habitações unifamiliares identificadas a este do projeto: 

• 1 habitação familiar a cerca 550 metros; 

• 1 habitação familiar a cerca de 365 metros. 

• 1 habitação familiar a cerca de 320 metros; 

Conforme referido na situação de referência, os recetores sensíveis que poderão ser afetados 
pela construção da futura zona industrial localizam-se a este. Tendo por base, que os ventos 
dominantes na área de estudo, são ventos provenientes de noroeste (33,7%), sudeste (20,2%), 
e sudoeste (14,6%) verifica-se que as zonas a noroeste, nordeste e sudeste do local de 
implantação seriam as potencialmente mais afetadas pelas fontes poluentes. Tendo em 
atenção a localização da maioria dos recetores, na envolvente, estes poderão ser afetados de 
forma significativa pela libertação de partículas. 

Assim, de um modo geral, prevêem-se impactes negativos, significativos, temporários, 
incertos e reversíveis para a fase de construção. 

5.6.3 – Fase de Exploração 

As principais ações associadas ao funcionamento da nova zona industrial variam em função da 
tipologia da industria a instalar no parque. Em função destas atividades, a significância dos 
impactes pode variar, contudo, estes serão muito variáveis em função das tipologias.  

Assinala-se, como um impacte potencial direto, embora de magnitude muito reduzida face à 
dimensão da obra, um acréscimo nos níveis de Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Azoto 
(NOx), Hidrocarbonetos (HC), Dióxido de Enxofre (SO2), e Metais Pesados, derivados de 
fenómenos de evaporação, ou de processos de combustão provenientes dos motores dos 
veículos em movimentação. 

Os potenciais incómodos gerados pelos impactes negativos identificados, deverão ser tidos em 
conta no planeamento e execução dos trabalhos, nomeadamente a localização e a organização 
dos estaleiros. Todas as infraestruturas deverão ser alvo de análise cuidada, e estar equipadas 
com todos os dispositivos de minimização de emissão de poluentes atmosféricos. 

As emissões atmosféricas das indústrias a instalar na nova zona industrial, não poderá ser 
realizada dado não se conhecerem as atividades e empresas que se lá se localizarão. A predição 
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dos impactes dependerá do enquadramento legal de cada uma das atividades e deverá ter em 
conta os efeitos cumulativos com as outras atividades (fontes poluentes) já instaladas. 

Todas as atividades associadas à indústria são suscetíveis de gerar poluição atmosférica. Nesta 
fase do projeto, ainda não é possível estimar as cargas poluentes que serão emitidas pelas 
indústrias a instalar.  

Todas atividades a instalar na zona de expansão, estas encontram-se sujeitas ao cumprimento 
da legislação nacional em vigor, no que respeita à qualidade do ar ambiente. 

Durante a fase de funcionamento, os principais impactes na qualidade do ar serão de caráter 
pontual e associado às emissões das atividades, mas também de caráter linear associado aos 
fluxos de tráfego. 

O aumento de tráfego gerado pela expansão da zona industrial em relação ao tráfego 
atualmente existente nas vias rodoviárias da envolvente não será significativo.  

Os veículos são responsáveis por emissões caraterísticas do tráfego rodoviário, nomeadamente 
Monóxido de Carbono, Óxidos de Azoto, Hidrocarbonetos e derivados de fenómenos de 
evaporação ou de processos de combustão provenientes dos motores dos veículos. 

Estes impactes apresentam caráter local, temporários, reversíveis e certos, facilmente 
minimizáveis, sendo classificados de negativos, pouco significativos e temporários. 

5.6.4 – Síntese de Impactes  

Os impactes identificados para o fator ambiental da qualidade do ar, apresentam-se de forma 
sintética no Quadro V.12. 
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Fase de 

Ocorrência 
Principais Impactes Caraterização do Impacte Efeito Sinergético 

Fase de 

Construção 

Movimentação de 

Terras/ Estaleiro Negativo, pouco significativo, magnitude 

reduzida, reversível, temporário e incerto 
Socio-economia 

Emissão de poluentes 

Fase de 

Exploração 
Presença Física da ZI 

Negativo, significativo, magnitude 

moderada, irreversível, permanente, local 

e certo 

Socio-economia  

Quadro V.12 – Síntese de impactes no fator ambiental da qualidade do ar 

5.6.5 – Medidas de Minimização 

As medidas preventivas e de minimização aplicáveis a este descritor ambiental, reportam-se à 
fase de exploração e são as seguintes: 

M39. Proceder à limpeza e manutenção periódica dos sistemas de ventilação, para evitar a 
acumulação de poeiras; 

M40. Deve ser interdita a queima a céu aberto de qualquer tipo de resíduos de acordo com a 
legislação em vigor; 

M41. Os caminhos de acesso em terra batida, devem ser aspergidos com água durante os 
períodos mais secos, para evitar a disseminação de poeiras; 

M42. A localização dos estaleiros e zonas de depósito de terras, deve ser feita de modo a 
causar o menor impacte possível; 

M43. Limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, especialmente quando nela forem 
vertidos materiais de construção ou materiais residuais, no sentido de evitar a acumulação e a 
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de maquinaria e 
de veículos afetos à obra; 

M44. Aspersão regular e controlada de água, nomeadamente em dias secos, da área afeta à 
obra onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras (acessos não 
pavimentados, áreas de circulação de veículos e maquinaria de apoio à obra, zonas de carga, 



                                               
 
 
 
 
 
                                                                                                                 

2021.107.EIA                                                                                                           297                                                                                      EXPANSÃO ZI GUIA 

descarga e deposição de materiais de construção e de materiais residuais da obra, zonas de 
escavação, etc.); 

M45. Cuidados especiais nas operações de carga, descarga e deposição de materiais de 
construção e de materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo 
particulado, nomeadamente o acondicionamento controlado durante a carga, a adoção de 
menores alturas de queda durante a descarga, a cobertura e a humidificação durante a 
armazenagem na área afeta à obra; 

M46. Implantação de um sistema de lavagem, se for verificada a sua necessidade, à saída da 
área afeta aos estaleiros e antes da entrada na via pública, dos rodados dos veículos e da 
maquinaria de apoio à obra, de modo a não degradar as vias de acesso à obra e a segurança 
rodoviária; 

5.6.6 – Plano de Monitorização 

Não se prevê um programa de monitorização, para este descritor ambiental, face ao tipo de 
impactes previstos. 

5.7 – AMBIENTE SONORO 

5.7.1 – Considerações Gerais 

O loteamento a implantar na localidade da Guia, concelho de Pombal para fins industriais, 
poderá induzir alterações no ambiente sonoro local com caráter permanente. Os usos com 
sensibilidade ao ruído existentes na sua envolvente, resumem-se a habitações unifamiliares 
com anexos e terreno circundante, localizadas a este do terreno, estando as mais próximas a 
cerca de 325 m do limite do loteamento  

A circulação rodoviária nas vias existentes, fenómenos naturais fenómenos naturais (ventos nas 
folhagens) e as atividades humanas (durante o período diurno e período entardecer) assumem-
se como as principais fontes de ruído local. 

O ruído tem a sua génese tanto na fase de construção (fase transitória) do loteamento como na 
fase de normal funcionamento do loteamento (fase definitiva e permanente). 

Devem, portanto, ser acautelados os efeitos daí resultantes, protegendo-se as populações e as 
instalações para que as utilizações e funções já existentes ou projetadas não venham a ser 
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afetadas. Estas utilizações do solo encontram-se contempladas na legislação portuguesa, que 
consigna limitações acústicas estritas. 

5.7.2 – Poluição Sonora 

O normal funcionamento do loteamento industrial é suscetível de gerar impactes no ambiente 
sonoro local. 

A alteração do ambiente sonoro local poderá ser induzida a dois tempos: 

a) Na fase de construção, com caráter transitório, devido aos trabalhos de construção 
nomeadamente, trabalhos de terraplanagem, abertura de furos, trabalhos de 
escavação e ao transporte de materiais e/ou equipamentos em veículos pesados. A 
fase de construção é caraterizada, em cada local, pela sua delimitação temporal.  

Durante esta fase, nem todas as operações de construção empregam equipamento e 
maquinaria ruidosa. Consequentemente, em cada local, as operações ruidosas apenas 
ocuparão uma fração do tempo total de construção. 

b) Na fase de exploração, com caráter permanente, devido ao normal funcionamento do 
loteamento.  Os níveis de ruído gerados serão função dos fluxos de tráfego previstos 
nos acessos ao loteamento e das atividades desenvolvidas no espaço. 

Os graus de poluição sonora serão avaliados a partir dos níveis de ruído gerados e dos limites 
impostos pela legislação nacional aplicável. Serão utilizados critérios baseados nas disposições 
legais, fazendo uso de valores de ruído medidos na zona de implantação do empreendimento e 
sua envolvente, os quais permitem estabelecer a situação de referência, e em valores previstos 
com a construção e exploração do loteamento. 

 

5.7.3 – Previsões do Ruído 

5.7.3.1 – Fase de Construção 

Os trabalhos de construção envolvem operações diversas como terraplanagem, betuminagem 
dos acessos, transporte de matérias primas, betonagem nos edifícios, martelagem de 
cofragens, etc. Algumas operações implicam a produção de níveis elevados de ruído, como, por 
exemplo, a utilização de martelos pneumáticos ou os trabalhos de terraplanagem.  
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Outros geram níveis inferiores – transporte de/em veículos pesados. De qualquer forma e em 
cada local, enquanto determinadas operações têm duração limitada, outras afetarão toda a 
área durante praticamente todo o tempo de construção.  

Estas operações de construção serão, naturalmente, responsáveis pela emissão de ruído a 
níveis muito mais elevados do que aqueles que resultarão da normal exploração do 
empreendimento. 

A dispersão da energia sonora proveniente das operações de construção com a distância faz-se 
em geometria esférica. Como consequência, o decaimento da energia sonora é inversamente 
proporcional ao quadrado da distância, ou seja, diminui com 6 dB por dobro da distância. A este 
efeito de atenuação têm de ser adicionados os efeitos de outros mecanismos de atenuação 
sonora, tais como o relevo do terreno, a influência do vento e as perdas na atmosfera.  

A propagação do ruído e a atenuação da sua energia com a distância depende da lei de 
dispersão das ondas sonoras e de fenómenos de reflexão, de absorção e outras perdas. 
Tomando como referência o nível sonoro medido ou previsto a uma distância x0 determinada, 
o nível a uma distância x qualquer vem dado por: 

L(x) = L(x0) + D(θ) - A 

em que o fator direcional D(θ) representa a diretividade da fonte sonora e o fator de atenuação 
A vem dado por 

A = Adisp + Aabsor + Aterr + Avent + Aoutr. 

O termo Adisp representa a atenuação de energia imposta pela dispersão de energia na frente 
de onda.  

Para os equipamentos e atividades de construção, verifica-se onda esférica, Adisp = 20 log 
(x/xo). A energia decai de 6 dB por cada duplicação da distância de afastamento. 

O termo Aabsor representa a atenuação de energia devida a mecanismos de perdas na atmosfera 
(absorção molecular, transformações e condução de calor). Embora a sua importância seja 
desprezável para as baixas frequências ou para pequenas distâncias, para distâncias da ordem 
das centenas de metros ou para frequências acima dos 500 Hz a importância desta contribuição 
pode ser considerável.  
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O termo Aterr pode englobar efeitos variados relativos ao tipo e geometria do terreno. Efeitos 
de absorção, de reflexão, de atenuação no solo são aí incluídos. O termo Avent engloba o efeito 
de ventos dominantes eventualmente existentes, mas que para este tipo de emissões sonoras 
não se considera relevante. 

Com base no algoritmo de propagação sonora referido, é possível determinar os valores dos 
níveis sonoros LAeq resultantes de operações e de equipamentos de construção que poderão vir 
a ser utilizados nas obras da referida linha, com base em resultados de diversas medições 
acústicas realizadas na proximidade de equipamentos e atividades similares. 

O Quadro V.13 apresenta os valores previstos. 
 

Atividades /operação 
LAeq dB(A) 

Até 50 m 100 m 300 m 600 m 2000m 
Movimentação de terras e 

escavação 72-75 (30 m) 62-65 52-55 44-47 34 

Betoneiras e equivalentes 73-81 (50 m) 67-75 57-65 49-57 39-47 

Martelo pneumático 80-84 (20 m) 66-70 56-60 50-54 40-44 

Quadro V.13 – Níveis sonoros LAeq gerados por operações e equipamentos de construção 

Os valores referidos anteriormente e constantes no quadro anterior referem-se a propagação 
em espaço livre (em linha de vista). 

Os níveis sonoros globais durante a fase de construção junto dos recetores com sensibilidade 
ao ruído dependerão de:  

i) Tipo(s) de atividade(s) / operação(ões) / maquinaria de construção que estiverem a 
decorrer em simultâneo; 

ii) Localização da frente de obra; 

iii) Distância da frente de obra aos recetores com sensibilidade ao ruído e  

iv) Horário de funcionamento da obra.  

Deste modo, os valores indicados no Quadro V.13 devem ser tomados como indicativos, 
permitindo inferir ordens de grandeza dos níveis sonoros previstos durante a execução das 
diferentes operações e atividades construtivas, consoante a distância de proximidade às 
operações. Não sendo possível prever com exatidão, os níveis sonoros junto dos recetores 
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sensíveis ao ruído, pode, no entanto, considerar-se que a situação normal será a 
correspondente à simultaneidade de operações/atividades com utilização de equipamentos 
mais ruidosos e de equipamentos e atividades menos ruidosas.  

Poder-se-á então estimar, que os níveis sonoros LAeq produzidos por máquinas escavadoras e de 
transporte de terras e/ou materiais, situar-se-ão entre os 72 dB(A) e os 75 dB(A), a cerca de 30 
m às operações. A 100 m de distância, estes valores decrescem para um intervalo que se situa 
entre os 62 dB(A) e os 65 dB(A). Este intervalo não excederá os 55 dB(A) a partir dos 250 m de 
distância.  

Os valores anteriores serão pontuais, com duração limitada aos intervalos e períodos de 
execução de tarefas e operações, pelo que os dos níveis sonoros médios, considerando a total 
duração temporal dos períodos de referência, especificamente o período diurno com duração 
de 13 horas, serão, então, sempre inferiores. Estes valores pontuais poderão, contudo, ser 
sentidos pelas populações como eventual fonte de incomodidade. 

O ruído proveniente da fase de construção poderá afetar zonas na vizinhança do loteamento, 
no entanto, decorrerá num período delimitado no tempo e em zonas onde já se verificam 
elevados níveis sonoros o que levará a uma menor perceção do ruído gerado pelas atividades 
construtivas. 

5.7.3.2 – Fase de Exploração 

Na fase de exploração, sobressaem os efeitos do ruído da circulação do tráfego rodoviários nas 
estradas existentes e das atividades a desenvolver na área de implantação das futuras unidades 
industriais.  

Procedeu-se à previsão dos níveis sonoros na fase de exploração do loteamento na sua área 
envolvente através de Mapas de Ruído. 

Para a previsão dos níveis sonoros na fase de exploração, foram utilizados dados cartográficos 
fornecidos e realizadas visitas técnicas ao local, que incluíram registos acústicos. 

Com base nos dados recolhidos, procedeu-se à modelação previsional dos níveis sonoros para 
os dois cenários de estudo: (i) situação atual, sem loteamento e (ii) situação após a conclusão 
do loteamento. 
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• Modelo Acústico 

A metodologia adotada na elaboração dos mapas de ruído segue as disposições e 
recomendações nacionais e internacionais aplicáveis, nomeadamente as constantes (i) do 
documento “Diretrizes para Elaboração de Mapas de Ruído”, versão 3 de Dezembro de 2011 da 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), (ii) da Diretiva Europeia 2002/49/EC relativa à 
avaliação e gestão de ruído ambiente, (iii) da Recomendação 2003/61/CE da Comissão Europeia 
de 6 de Agosto de 2003 e (iv) do documento “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping 
and the Production of Associated Data on Noise Exposure” (versão 2, de Agosto de 2007), 
elaborado pelo WG-AEN da Comissão Europeia / Agência Europeia do Ambiente. 

O cálculo de emissão sonora para a circulação rodoviária recorreu ao método constante da 
Norma NMPB-Routes 96.  

Foi utilizado o programa informático de análise de ruído ambiente CadnaA, Versão 4.5.151, 
para gerir as bases de dados e construir o modelo acústico, bem como para efetuar os cálculos 
acústicos e para desenhar as curvas isofónicas apresentadas nos mapas de ruído. 

Os pontos de cálculo para avaliação acústica foram colocados nos vértices de uma malha de 5 x 
5 m, com uma altura de 4,0 m acima do solo, que corresponde à altura standard (conforme 
recomendado nos documentos legais para fins de avaliação acústica genérica) para elaboração 
de mapas de ruído. 

Foram efetuados cálculos previsionais para os indicadores de ruído ambiente Lden e Ln.  

Os mapas de ruído apresentam a distribuição de níveis sonoros previstos para os indicadores 
Lden e Ln em intervalos de 5 dB(A), desde 45 dB(A) até 75 dB(A), em que o indicador Ln 
corresponde ao nível sonoro contínuo equivalente na vigência do período noturno (23h-7h) e o 
indicador Lden contempla os três períodos de referência contemplados no atual quadro legal.  

O código de cores apresentado para os diferentes intervalos de níveis sonoros é o 
recomendado no documento “Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído” da APA referido 
atrás, e de acordo com o documento “Presenting Noise Mapping Information to the Public” de 
Março de 2008 emitido pelo Working Group on the Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN) 
da Agência Europeia do Ambiente.  
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• Fontes sonoras – Tráfego rodoviário  

Os volumes de tráfego rodoviário para a rede viária no modelo computacional para a situação 
atual (sem loteamento) foram o resultado das contagens de tráfego realizadas à data das 
medições acústicas e para a situação futura (após conclusão do loteamento) foram adicionados 
os dados de tráfego fornecidos: TMD pesados – 463. 

 A distribuição de tráfego de veículos de pesados fornecida foi:  

- 70% no período diurno; 

- 20% no período do entardecer; 

- 10% no período noturno. 

O tráfego rodoviário foi diferenciado entre veículos ligeiros e pesados, conforme requisitos dos 
modelos previsionais regulamentares. 

As velocidades de circulação consideradas na situação atual e futura foram estimadas por 
observação local.  

• Validação do modelo 

Os resultados da modelação da situação atual (sem loteamento) foram validados através dos 
resultados obtidos experimentalmente em três locais situados no interior e exterior ao 
loteamento.  

Os locais de calibração do modelo previsional apresentam-se na Figura 5.4.  

Os locais 1 e 2 situam-se na proximidade dos usos do solo com sensibilidade ao ruído mais 
próximos do limite do loteamento. O local designado por C situa-se no interior do terreno e foi 
utilizado exclusivamente para calibração do modelo previsional.  
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(Fonte: Google Earth) 

Figura 5.4 – Locais de medição acústica  

Os resultados obtidos por simulação informática revelam uma excelente correlação com os 
resultados obtidos experimentalmente no conjunto dos três locais de avaliação acústica, 
encontrando-se dentro da margem de erro expetável para este tipo de trabalhos de 
modelação.  

Os mapas de ruído elaborados a partir do presente modelo de simulação podem, então, ser 
tomados como ferramentas fiáveis de avaliação da situação atual, sendo que a confirmada 
validade dos métodos de cálculo garante uma elevada precisão nos cálculos relativos 
(impactes) para a situação após a conclusão do loteamento. 

• Resultados – Mapas de Ruído 

As Figuras 5.5 e 5.6 mostram os mapas de ruído elaborados para a área do loteamento, 
correspondentes à situação atual, sem loteamento.  

As Figura 5.7 e 5.8 mostram os mapas de ruído elaborados para a área do loteamento, 
correspondentes à situação futura, após a conclusão do loteamento. 

1
1 

2
1 

C
1 
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Para cada situação, são apresentados os mapas de ruído para os indicadores Lden e Ln. 

Os mapas de ruído são apresentados na escala 1: 2500, e reportam-se à cota de 4,0 metros 
acima do solo. 
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Figura 5.5 – Loteamento da expansão da Zona Industrial da Guia – Mapas de Ruído da Situação Atual (sem loteamento) – Indicador Ln 
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Figura 5.6 – L oteamento da expansão da Zona Industrial da Guia – Mapas de Ruído da Situação Atual (sem loteamento) – Indicador Lden 
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Figura 5.7 – Loteamento de expansão da Zona Industrial da Guia – Mapas de Ruído da Situação Futura (com loteamento) – Indicador Ln 
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Figura 5.8 – Loteamento de expansão da Zona Industrial da Guia – Mapas de Ruído da Situação Futura (com loteamento) – Indicador Lden 
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5.7.4 – Avaliação dos Impactes no Ambiente Acústico 

5.7.4.1 – Fase de Construção 

Conforme já referido, as operações de construção mais ruidosas poderão ser responsáveis pela 
geração de níveis de ruído elevados na sua imediata vizinhança. 

Os efeitos devidos à transmissão de vibrações originadas pelo equipamento e pelas operações 
de construção não serão, em geral, significativos, dado o tipo de trabalhos a realizar, a 
topologia dos terrenos e a natureza das instalações vizinhas. 

As zonas potencialmente mais afetadas são as ocupadas por habitações, que se localizam no 
quadrante este, a distâncias iguais e superiores a 325 m. Nestes locais, os níveis sonoros 
previstos para algumas operações não excederão os 55 dB(A).  

Não se preveem impactes negativos no ambiente sonoro local durante a fase de construção. 

5.7.4.2 – Fase de Exploração 

O ruído gerado pelo loteamento está associado, essencialmente, à movimentação de veículos, 
de pessoas e do normal funcionamento das unidades industriais a implementar. 

Como já foi referido no Ponto 8. do presente Documento, foram efetuadas previsões dos níveis 
sonoros para a área do loteamento, após a conclusão deste, apresentadas sob a forma de 
mapas de ruído. Estas previsões contabilizaram os dados de tráfego referidos anteriormente. 
Relativamente às emissões sonoras das futuras unidades industriais não foram fornecidos 
quaisquer dados. No entanto, se as futuras emissões sonoras forem similares às atualmente 
existentes na Zona industrial da Guia, não se prevê que estas possam gerar impactes dignos de 
registo no ambiente sonoro local.   

Da análise dos mapas de ruído pode concluir-se: 

• o tráfego rodoviário constitui-se como a fonte sonora determinantes para o ruído 
local, sendo os níveis sonoros função da proximidade às vias rodoviárias;  

• os acréscimos previstos na situação futura para os índices Ln e Lden são marginais, 
sempre inferiores a 1,5 dB(A); 
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• Os resultados obtidos para os indicadores de ruído revelam que junto dos usos com 
sensibilidade ao ruído existentes continuam a respeitar os valores limites relativos a 
zonas com a classificação acústica de zona mista, classificação esta atribuída pelo 
Município de Pombal. 

Da análise realizada, conclui-se que não se preveem impactes negativos junto dos usos do solo 
com sensibilidade ao ruído mais próximos da área de expansão da Zona Industrial da Guia. 

5.7.5 – Medidas Minimizadoras de Ruído 

5.7.5.1 – Considerações Gerais 

Em todas as utilizações já existentes ou previstas onde se prevejam impactes negativos 
significativos, deverá ser considerada a aplicação de medidas de minimização do ruído recebido 
de forma a criar proteção adequada. 

As medidas minimizadoras entendem-se como ações a efetuar por parte da entidade 
responsável pela obra, tendentes a evitar ou minimizar reações por parte das populações ou 
utilizações já existentes no local em face do acréscimo de ruído introduzido pelo projeto, e aos 
resultantes impactes, quer ainda para corrigir ou retificar situações de poluição sonora 
existentes. 

Para cada situação particular observada e que requeira proteção será indicado, seguidamente, 
o tipo de soluções que se preconiza como o mais indicado. 

5.7.5.2 – Soluções 

• Fase de Construção 

Da informação fornecida pelo dono de obra a fase de construção decorrerá apenas na vigência 
do período diurno. 

Não se prevê impactes negativos na fase de construção nas zonas com atual ocupação sensível 
ao ruído. 

Não se recomendam medidas de minimização de ruído na fase de construção. 
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• Fase de Exploração 

Da análise efetuada conclui-se da não existência de impactes negativos significativos e dignos 
de registo no ambiente sonoro local decorrentes do projeto.  

Desta forma não se prevê a necessidade de adoção de medidas minimizadoras de ruído. 

5.8 – ECOLOGIA 

5.8.1 – Metodologia 

5.8.1.1 – Identificação das principais ações e impactes 

Atendendo à tipologia do projeto em avaliação e aos valores ecológicos identificados nas áreas 
a intervencionar considera-se que os principais impactes para a ecologia decorrentes do 
projeto correspondem genericamente aos listados abaixo: 

• afetação e perda de habitat de espécies florísticas e faunísticas devido à desmatação e 
desarborização (fase de construção); 

• favorecimento da instalação de espécies exóticas (fase de construção, de exploração e 
desativação); 

• alteração do uso do espaço pelas populações de fauna (fases de construção e exploração); 

• mortalidade por atropelamento de fauna terrestre (fase de construção e exploração); 

• aumento do risco de incêndio (fase de construção e exploração). 

No Quadro V.4 listam-se as ações consideras geradoras de impacte ao nível da componente 
ecológica.  
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Fase Ação 

Construção 

C1 – Atividades de remoção do coberto vegetal e de decapagem da camada 
superficial do solo, nas áreas a intervencionar 

C2 – Circulação de maquinaria pesada e pessoal afeto à obra 

Exploração E1 – Aumento de utilização humana e movimentação de veículos afetos à área 
industrial 

Desativação 
D1 – Ações de demolição 

D2 – Aumento da presença humana e máquinas associadas à obra 

Quadro V.14 –  Ações consideradas na análise dos impactes para o fator da Ecologia 

5.8.1.2 – Atributos caraterizadores dos impactes 

Nos pontos seguintes pretende-se identificar, qualificar, quantificar e avaliar os potenciais 
impactes resultantes da construção, exploração e desativação do projeto em análise nos 
componentes ecológicos dos ecossistemas.  

A qualificação e quantificação de cada um dos impactes identificados foram efetuadas de 
acordo com os atributos constantes do Quadro V.15. A cada um dos parâmetros descritores da 
tipologia dos impactes foi atribuída uma pontuação compreendida entre 0 e 10 consoante o 
seu nível. 
 

Atributo / Descrição Categorias Critérios Pontuação 

SENTIDO 

Efeito que o impacte tem 
no recetor 

Positivo Quando é responsável por algum efeito 
benéfico 

- 
Negativo Quando não é responsável por efeitos 

benéficos 
VALOR ECOLÓGICO DO RECETOR DE IMPACTE 

Reflete a importância do 
recetor do ponto de vista 
da conservação 

Muito 
elevada 

Biótopos com valores de IVB > 8,0;  
Espécies ou Habitats prioritários 
segundo o Decreto-Lei n.º 156-A/2013  

10 

Elevada 

Biótopos com valores de IVB entre 6,0 e 
8,0;  
Habitats de interesse comunitário de 
acordo com o Anexo B-I do Decreto-Lei 
n.º 156-A/2013, e pouco comuns no 
território nacional. 
Espécies florísticas protegidas por 

7,5 
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Atributo / Descrição Categorias Critérios Pontuação 

legislação nacional, excluindo espécies 
do Anexo B-V do Decreto-Lei n.º 156-
A/2013, e/ou endemismos lusitanos. 
Espécies faunísticas com estatuto de 
conservação de Criticamente em Perigo, 
Em Perigo ou Vulnerável (Cabral et al., 
2006) e que constam nos anexos A-I 
(avifauna) e B-II (restantes grupos) do 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013 

Média 

Biótopos com valores de IVB entre 4,0 e 
6,0; 
Habitats de interesse comunitário de 
acordo com o Anexo B-I do Decreto-Lei 
n.º 156-A/2013, não incluídos no nível 
"elevado". 
Espécies identificadas como de maior 
relevância ecológica (de acordo com os 
critérios definidos em 4.8.2.1 e 4.8.2.2) 
não incluídas no nível "elevado" 

5 

Baixa 

Biótopos com valores de IVB entre 2,0 e 
4,0; 
Todas as espécies faunísticas e florísticas 
sem estatuto de conservação. 

2,5 

Muito baixa Biótopos com valores de IVB <2;  1 

DURAÇÃO 

Tempo de incidência do 
impacte sobre o recetor  

Permanente  Se o impacte se prolonga por toda a 
fase a que diz respeito. 10 

Temporário 
 Se o impacte se verifica apenas durante 
um determinado período da fase a que 
se refere. 

1 

REVERSIBILIDADE 

Capacidade do recetor 
recuperar após o término 
do impacte 

Irrecuperável  As consequências do impacte não são 
reversíveis, mesmo com a ação humana. 10 

Recuperável Através de ação humana é possível 
repor a situação inicial. 5 

Reversível 
O próprio meio consegue repor a 
situação inicial com o decorrer do 
tempo. 

1 

PROBABILIDADE 

Probabilidade de 
ocorrência do impacte 
ocorrer e de afetar o 
recetor 

Certa - 10 
Muito 
provável - 7,5 

Provável - 5 

Improvável - 1 

ÂMBITO DE INFLUÊNCIA  
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Atributo / Descrição Categorias Critérios Pontuação 

Escala de afetação do 
recetor, atendendo à sua 
distribuição em Portugal 

Nacional - 5 

Regional - 3 

Local - 1 

MAGNITUDE 

Percentagem da área de 
estudo afetada pelo 
projeto ou percentagem 
da população da espécie 
afetada, no caso da fauna 

Muito 
elevada Superior a 80% 10 

Elevada Entre 60 a 80% 7,5 

Média Entre 40 a 60% 5 

Baixa Entre 20 a 40% 2,5 

Muito baixa Inferior a 20% 1 

Quadro V.15 –  Atributos considerados para a classificação de impactes no descritor Ecologia 

A significância de cada impacte foi obtida através do cálculo de uma média ponderada da 
pontuação de cada um dos atributos (exceto o sentido, uma vez que o seu significado não é 
hierarquizável), utilizando a seguinte fórmula: 

Significância = (3 x Valor ecológico do recetor de impacte + Duração + Reversibilidade + 
Probabilidade + 3 x Âmbito de influência + 6 x Magnitude) / 15 

De acordo com a pontuação final, a significância do impacte (ou impacte global) foi classificada 
em: 

• Muito baixa (ou muito pouco significativo) - pontuação entre 0,0 e 1,9; 

• Baixa (ou pouco significativo) - pontuação entre 2,0 e 3,9; 

• Moderada (ou moderadamente significativo) - pontuação entre 4,0 e 5,9; 

• Elevada (ou significativo) - pontuação entre 6,0 e 7,9; 

• Muito elevada (ou muito significativo) - pontuação superior a 8,0. 

5.8.2 – Resultados 

5.8.2.1 – Fase de construção 

O projeto em análise prevê a ampliação da Zona Industrial da Guia numa área total com cerca 
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de 64 ha, dos quais se prevê a construção de edifícios industriais e infraestruturas de apoio em 
17,4 ha.  

Flora e vegetação 

Nesta fase, a principal ação geradora de impacte sobre a flora e vegetação diz respeito às 
atividades de remoção do coberto vegetal e de decapagem da camada superficial do solo, nas 
áreas a intervencionar (C1). Os impactes negativos esperados prendem-se essencialmente com 
a afetação dos biótopos presentes derivados das ações de obra, nas áreas de implantação do 
Projeto. 

Utilizando Sistemas de Informação Geográfica, procedeu-se à quantificação da área dos 
biótopos afetados pelo Projeto. Assim, verificou-se que a implantação do Projeto irá implicar a 
intervenção de uma área total reduzida de cerca de 17,4ha - correspondente ao limite do lote 
(cerca de 27,2% do total da área de estudo). O biótopo com maior área intervencionada será 
área Ruderal, com cerca de 76% da área total de intervenção, seguido por Matos, Eucaliptal e 
Pinhal bravo (respetivamente, 67%, 32% e 24% da área total). Destaca-se ainda que apenas 
70% da área intervencionada, em fase de construção, terá ocupação definitiva, sendo a 
restante área constituirá área verde. (Quadro V.).  

Saliente-se que não está prevista a afetação de Habitats naturais incluídos no Decreto-Lei n.º 
156-A/2013, de 8 de novembro, resultante da construção do projeto. 

Biótopo Habitat 

Ampliação Intervenção definitiva 

Área 
(ha) 

Percent. 
(%) 

Área 
(ha) 

Percent. face 
à área 

afetada (%) 
Eucaliptal - 1.6 31.6 0.2 1.4 

Pinhal bravo - 7.4 23.9 5.4 44.3 
Floresta mista - 0.1 3.5 0.0 0.0 

Pinhal manso - 0.0 0.0 0.0 0.0 

Matos - 5.1 66.8 4.1 34.0 
Ruderal - 3.1 75.7 2.5 20.2 

Humanizado - 0.1 1.4 0.01 0.1 
TOTAL 17.4 27.2 12.1 100.0 

Quadro V.16 –  Área (ha) de cada biótopo afetada pela implementação do projeto, e 
percentagem face à área disponível na área de estudo 
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No que respeita a espécies de flora com maior interesse conservacionista, a sua afetação está 
sempre relacionada com a afetação dos seus biótopos preferenciais de ocorrência, uma vez que 
se desconhece a localização exata das populações destas plantas. Considera-se, contudo, pouco 
provável a ocorra afetação destas espécies. Efetivamente o seu potencial de ocorrência está 
classificado como “Improvável”, à exceção do sobreiro (Quercus suber). Este último não foi 
registado na área de estudo, considerando-se apenas potencial.  

Em suma, os impactes resultantes das ações de construção nas comunidades florísticas terão 
significância moderada (no caso dos matos) a muito baixa, tendo em conta que são afetados 
biótopos com médio a reduzido valor ecológico e não se prevê intervenção em habitats 
naturais Rede Natura 2000. Da mesma forma, a afetação de espécies florísticas com valor 
ecológico ou conservacionista é improvável. Salienta-se, assim, a magnitude muito reduzida 
deste impacte e a possibilidade de minimização do mesmo através de medidas de minimização. 

Deve também considerar-se que o aumento da movimentação de veículos afetos à obra pode 
aumentar o risco de incêndio e favorecer a instalação de espécies de flora invasoras, sendo 
estes impactes classificados como pouco significativos (Quadro V.17).  

Refira-se também que estes impactes são passíveis de minimização através da adoção das 
medidas propostas (Capítulo 5.8). 

Fauna 

Quanto às comunidades faunísticas, prevê-se que nesta fase, ações como as atividades de 
remoção do coberto vegetal e de decapagem da camada superficial do solo, nas áreas a 
intervencionar (C1) e a circulação de maquinaria e veículos pesados afetos à obra (C2) 
conduzam à perda de habitat para a fauna, a mortalidade por atropelamento da fauna terrestre 
e a perturbação das comunidades faunísticas. Estes impactes são provocados pela afetação 
direta de biótopos existentes, na área de implantação do Projeto, mas também pela construção 
temporária de outras estruturas afetas à obra. A estas ações está também associado um 
aumento da presença humana, que implica um aumento do ruído e dos níveis de perturbação 
para a espécies faunísticas.  

Os impactes resultantes destas ações foram classificados como negativos, de âmbito local e 
magnitude reduzida dado que se cingem a área de obra (lote) (Quadro V.). A significância da 
perda de habitat é pouco significativa, tendo em conta o enquadramento da área a ampliar e os 
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biótopos afetados, e consequentemente a sua importância para as espécies faunísticas que aí 
ocorrem. Os habitats com uma forte presença antrópica ou muito perturbados (e.g. 
Humanizado, Ruderal) são ecologicamente pobres não reunindo condições de favoráveis à 
ocorrência de espécies de fauna, sobretudo de espécies mais sensíveis com estatuto de 
conservação desfavorável, e como tal a significância da sua afetação será baixa.  

Efetivamente, não se prevê afetação de biótopos que ofereçam melhores condições ecológicas 
à ocorrência de espécies de fauna com estatuto de conservação desfavorável, por não estarem 
presentes.  

Saliente-se que na análise efetuada da situação de referência (Capítulo 4.8) não foram 
identificados abrigos de quirópteros na área de estudo, locais de nidificação de avifauna, ou 
outras áreas importantes para avifauna. Tendo em conta a reduzida magnitude do impacte, 
este é classificado como pouco significativo (Quadro V.17).  

Por outro lado, o incremento de tráfego associado aos trabalhos (movimento de máquinas e 
camiões na área de estudo) pode conduzir ao aumento ligeiro do risco de atropelamento de 
répteis e mamíferos terrestres, dada a sua reduzida mobilidade. Não se preveem impactes 
significativos no que respeita a espécies faunísticas com estatuto de conservação desfavorável. 
Durante o trabalho de campo também não foram observadas espécies com estatuto de 
conservação, tendo sido apenas registadas espécies faunísticas comuns. Além disso, a área a 
intervencionar pelo Projeto é extremamente diminuta e localizada, estando já em laboração a 
atual Zona Industrial da Guia, pelo que estes impactes terão, no geral, uma significância 
ecológica pouco relevante. De salientar que este impacte tem um carácter temporário. 

Em suma, os impactes negativos resultantes das ações de construção nas comunidades 
faunísticas classificam-se como pouco significativos, magnitude reduzida e âmbito de influência 
local (Quadro V.17). 
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Quadro V.17 –  Ações, efeitos, impactes e significâncias, a ocorrer sobre as comunidades, durante a fase de construção da ampliação da Zona Industrial da Guia

   Valor ecológico do 
recetor de 

impacte 
x3 

Avaliação do Impacte Classificação do 
Impacte 

Construçã
o 

Ação geradora de 
impacte Impacte Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade Âmbito de 

Influência x3 Magnitude x6 Significância 

Flora e 
vegetação 

C1 - Remoção do 
coberto vegetal e 

decapagem da 
camada superficial 
do solo nas áreas a 

intervencionar 

Afetação de biótopos 
com valor ecológico 

médio (Matos) 

Médio 
15 Negativo 

Permanente Recuperável Certa  Local 
3 

Elevada 
6 

Moderada 

5 10 5 10 1 7.5 5.9 

Afetação de biótopos 
com valor ecológico 

baixo  

Baixa 
7.5 Negativo 

Permanente Recuperável Certa  Local 
3 

Reduzida 
6 

Baixa 

2.5 10 5 10 1 1 2.8 

C2 - Circulação de 
maquinaria e 

veículos pesados 
afetos à obra 

Aumento do risco de 
incêndio 

Baixa 
7.5 Negativo 

Temporário Recuperável Provável Local 
3 Indeterminada 

Muito baixa 

2.5 1 5 7.5 1 2.7 

Favorecimento da 
instalação de espécies 

exóticas invasoras 

Baixa 
7.5 Negativo 

Temporário Recuperável Provável Local 
3 Indeterminada 

Baixa 

2.5 1 5 7.5 1 2.7 

Fauna 

C1 - Remoção do 
coberto vegetal e 

decapagem da 
camada superficial 
do solo nas áreas a 

intervencionar 

Perda de habitat para 
fauna com valor médio 

Médio 
15 Negativo 

Permanente Recuperável Certa  Local 
3 

Elevada 
6 

Moderada 

5 10 5 10 1 7.5 5.9 

Perda de habitat para 
fauna com baixo valor 

Baixa 
7.5 Negativo 

Permanente Recuperável Certa  Local 
3 

Reduzida 
6 

Baixa 

2.5 10 5 10 1 1 2.8 

C2 - Circulação de 
maquinaria e 

veículos pesados 
afetos à obra 

Aumento do risco de 
atropelamento de 

espécies faunísticas 

Baixa 
7.5 Negativo 

Temporário Irrecuperável Provável Local 
3 

Reduzida 
6 

Muito baixa 

2.5 1 10 7.5 1 1 2.3 

Perturbação de espécies 
faunísticas mais 

suscetíveis 

Baixa 
7.5 Negativo 

Temporário Reversível Improvável  Local 
3 

Reduzida 
6 

Muito baixa 

2.5 1 1 1 1 1 1.3 



                                               
 
 
 
 
 
                                                                                                                 

2021.107.EIA                                                                                              315                                                                                                  EXPANSÃO ZI GUIA 

5.8.2.2 – Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, a área ampliada da Zona Industrial da Guia estará em pleno 
funcionamento, sendo que as principais ações geradoras de impacte serão: o aumento da 
utilização humana e movimentação de veículos afetos (E1). 

Os impactes negativos previsíveis sobre a flora e vegetação estarão sobretudo relacionados 
com aumento do risco de incêndio e o favorecimento da instalação de espécies exóticas 
invasoras, causados pelo aumento da presença humana e deslocação de veículos. O impacte do 
aumento do risco de incêndio classifica-se como muito baixo, considerando-se improvável face 
às medidas de prevenção implementadas, possuindo uma magnitude indeterminada.   

Relativamente ao favorecimento de espécies invasoras, considera-se que a ocorrência deste 
impacte é provável tendo em conta a presença pontual destas espécies na área da Ampliação, 
tal como na sua envolvente, o que faz prever a sua possível disseminação na área, facilitada 
pelo aumento de circulação na zona. Ainda assim, estando prevista a criação de espaços verdes 
nas áreas intervencionadas temporariamente faz crer que, a ocorrer, a disseminação será 
limitada. Considera-se, assim, que o impacte tem carácter recuperável, sendo passível de 
minimização através da adoção de medidas de minimização (Capítulo 5.11). Este impacte 
considera-se de baixa significância (Quadro V.18). 

De acordo com a avaliação efetuada, nesta fase não se preveem impactes relevantes derivado 
da presença da Ampliação da Zona Industrial da Guia, no que concerne às comunidades 
faunísticas. Pode observar-se, contudo, um ligeiro aumento do risco de atropelamento de 
espécies de menor mobilidade como sejam os répteis ou mamíferos não voadores. Tendo em 
conta que as comunidades faunísticas já se encontram inseridas numa zona com alguma 
perturbação antropogénica, e que não foram afetados habitats relevantes para espécies 
sensíveis, considera-se que as ações acima referidas serão pouco significativas neste cenário. 
Assim, o impacte resultante da exploração da ampliação da Zona Industrial da Guia nas 
comunidades faunísticas classifica-se com significância baixa, duração permanente, improvável, 
local e com magnitude reduzida (Quadro V.18). 
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Valor 

ecológico 
do recetor 

de 
impacte 

x3 

Avaliação do Impacte Classificação 
do Impacte 

Exploração Ação geradora de 
impacte Impacte Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade Âmbito de 

Influência x3 Magnitude x6 Significância 

Flora 

E1 - Aumento de 
utilização humana e 
movimentação de 
veículos afetos à 

área do 
Empreendimento 

Turístico 

Favorecimento 
da instalação de 
espécies exóticas 

e invasoras 

Médio 
15 Negativo 

Temporário Recuperável Provável Local 
3 Indeterminada 

Baixa 

5 1 5 7.5 1 3.5 

Aumento do 
risco de incêndio 

Baixa 
7.5 Negativo 

Temporário Reversível Improvável Local 
3 Indeterminada 

Muito baixa 

2.5 1 1 1 1 1.5 

Fauna 

E1 - Aumento de 
utilização humana e 
movimentação de 
veículos afetos à 

área do 
Empreendimento 

Turístico 

Perturbação das 
espécies 

faunísticas mais 
suscetíveis 

Baixa 

7.5 Negativo 

Permanente Recuperável Improvável Local 

3 

Reduzida 

6 

Baixa 

2.5 10 5 1 1 1 2.2 

Aumento do 
risco de 

atropelamento 
de espécies 
faunísticas 

Baixa 

7.5 Negativo 

Permanente Irrecuperável Improvável Local 

3 

Reduzida   Baixa 

2.5 10 10 1 1 1 6 2.5 

Quadro V.18 –  Ações, efeitos, impactes e significâncias, a ocorrer sobre as comunidades, durante a fase de exploração da Ampliação da Zona 
Industrial da Guia
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5.8.2.3 – Fase de desativação 

Durante a fase de desativação ocorrerá previsivelmente a demolição das estruturas presentes. 
As principais ações previstas e com potenciais impactes sobre as comunidades biológicas 
decorrem das ações de demolição (D1) e da presença de pessoas e máquinas associadas à obra 
(D2). Considera-se que os impactes resultantes da desativação da expansão norte da Zona 
Industrial da Guia serão sensivelmente semelhantes aos da fase de construção, devendo ser 
menos significativos e decorrer durante um período de tempo inferior. 

5.8.3 – Síntese de Impactes 

Os impactes identificados para o fator ambiental da ecologia apresentam-se de forma sintética 
no quadro seguinte. 
 

Fase de 

Ocorrência 
Principais Impactes Caraterização do Impacte Efeito Sinergético 

Fase de 

Construção 

Afetação de biótopos 
com valor ecológico 

médio (Matos 

Negativo, significativo, permanente, reversível, 
certo, local e de magnitude elevada  - 

Afetação de biótopos 
com valor ecológico baixo 

Negativo, pouco significativo, permanente, 
reversível, certo, local e de magnitude 

reduzida 
- 

Aumento do risco de 
incêndio 

Negativo, muito pouco significativo, 
temporário, reversível, provável, local e de 

magnitude indeterminada 
- 

Favorecimento da 
instalação de espécies 

exóticas 

Negativo, pouco significativo, temporário, 
reversível, provável, local e de magnitude 

indeterminada 
- 

Perda de habitat para 
fauna com valor médio 

Negativo, significativo, permanente, reversível, 
certo, local e de magnitude elevada - 

Perda de habitat para 
fauna com baixo valor 

Negativo, pouco significativo, permanente, 
reversível, certo, local e de magnitude 

reduzida 
- 

Aumento do risco de 
atropelamento de 

espécies faunísticas 

Negativo, muito pouco significativo, 
temporário, irreversível, provável, local e de 

magnitude reduzida 
- 

Perturbação de espécies 
faunísticas mais 

suscetíveis 

Negativo, muito pouco significativo, 
temporário, reversível, improvável, local e de 

magnitude reduzida 
- 

Fase de 

Exploração 

Favorecimento da 
instalação de espécies 

exóticas e invasoras 

Negativo, pouco significativo, temporário, 

reversível, provável, local e de magnitude 

indeterminada 

- 
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Aumento do risco de 
incêndio 

Negativo, muito pouco significativo, 

temporário, reversível, improvável, local e de 

magnitude indeterminada 

- 

Perturbação das espécies 
faunísticas mais 

suscetíveis 

Negativo, pouco significativo, permanente, 

irreversível, improvável, local e de magnitude 

reduzida 

- 

Aumento do risco de 
atropelamento de 

espécies faunísticas 

Negativo, pouco significativo, permanente, 

irreversível, improvável, local e de magnitude 

reduzida 

- 

Quadro V.19 – Síntese de impactes no fator ambiental da ecologia 

5.8.4 – Medidas de Minimização E/Ou Compensação 

Dada a natureza da área e dos impactes esperados, as medidas de minimização devem passar 
pelas medidas de carácter geral usualmente recomendadas, de incidência transversal nos 
diferentes fatores ambientais e respeitantes às boas práticas, mas também por medidas 
específicas e de valorização. 

Tendo em conta que parte das medidas propostas abrange simultaneamente as comunidades 
florísticas e faunísticas não se fez uma distinção das mesmas entre os dois grupos. 

5.8.4.1 – Fase de construção 

M47. O estaleiro e outras estruturas de apoio à obra devem localizar-se dentro da área do 
projeto, em áreas de biótopos de baixo ou muito baixo valor ecológico, preferencialmente em 
áreas já sujeitas a algum tipo de intervenção anterior (e.g. humanizado, ruderal), evitando a 
afetação de áreas adicionais ao mesmo; 

M48. Devem utilizar-se os caminhos já existentes; 

M49. A circulação de pessoas e máquinas fora da área de exploração do projeto deverá ser 
condicionada; 

M50. Antes do início da construção devem ser promovidas ações de sensibilização ambiental 
para os trabalhadores direta ou indiretamente envolvidos na obra. Todo o lixo e materiais 
excedentes da obra devem ser colocados em contentores específicos para o efeito, de modo 
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que se proceda à sua remoção, durante e/ou após a conclusão dos trabalhos, para locais 
designados para esse efeito; 

M51. A descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais 
específicos para o efeito e devidamente impermeabilizados, e nunca nas áreas naturais (e.g. 
áreas florestais, matos), que existem na área de estudo; 

M52. Os resíduos produzidos equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em 
contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na 
origem das frações recicláveis e posterior envio para a reciclagem; 

M53. Delimitação clara das zonas onde não haverá intervenção e, portanto, não haverá 
passagem ou permanência de máquinas, veículos ou pessoas; 

M54. A decapagem da camada superficial do solo (terra viva) deverá ser realizada nos locais 
onde vão ser instaladas estruturas de apoio à obra e acessos, armazenando a terra viva em 
pargas de altura máxima entre 1,5m e 3m, com vista à sua posterior utilização na recuperação 
paisagística dos locais intervencionados, se aplicável. Será necessário garantir que a terra viva 
se mantém em boas condições evitando a sua compactação ou pisoteio. 

M55. Manter a vigilância e o material necessário à prevenção e ao combate de incêndios 
durante a fase de construção. Deve ainda ser cumprido o disposto no Decreto-lei n.º 124/2006, 
de 28 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, 
tomando todas as medidas e ações de forma a reduzir o risco de incêndio, nomeadamente o 
disposto no artigo 15 deste diploma legal; 

M56. O restabelecimento e recuperação paisagística da envolvente afetada deverá ser 
realizada após a conclusão das obras, recorrendo exclusivamente a flora autóctone da região. 
Neste sentido, salienta-se que não devem ser utilizadas as espécies listadas como invasoras no 
anexo II e III Decreto-Lei nº 92/19, de 10 de julho, por apresentarem comportamento invasor 
em Portugal Continental ou comportarem um elevado risco ecológico no que respeita ao seu 
potencial invasor; 

M57. A terra vegetal a utilizar nas ações de recuperação paisagística deve ser, sempre que 
possível, proveniente do local de obra. Se tal não for possível, deve garantir-se que não provém 
de áreas com problemas de infestação por espécies invasoras (e.g. Acacia spp., Arundo donax); 
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5.8.4.2 – Fase de exploração 

Não se antevê a necessidade de implementação de medidas de minimização na fase de 
exploração. 

5.8.5 – Conclusões e Recomendações 

5.8.5.1 – Síntese da Situação de Referência 

A área de implantação do projeto não se insere em qualquer área classificada, ou de outras 
áreas relevantes para a  conservação de fauna ou flora.  

Carateriza-se pela presença atual de extensas áreas florestais, de pinhal bravo e eucalipto, 
sendo certo que as espécies arbóreas mais representativas são o pinheiro-bravo (Pinus 
pinaster) e eucalipto (Eucalyptus globulus). As áreas naturais identificadas dizem respeito a 
matos empobrecidos, resultantes da recolonização de parcelas exploradas. Não são 
identificadas áreas naturais de maior relevância ecológica. 

Por outro lado, é notada a presença de elementos que evidenciam a degradação do valor 
ecológico da área, como é o caso da presença de  espécies exóticas com carácter invasor.  

Foram inventariadas 247 espécies de flora com potencial de ocorrência para a área de 
estudo, sendo que destas se destacam 17 com maior interesse para a conservação. No 
geral, estas espécies não têm potencial de ocorrência na área de estudo, à exceção de 
sobreiro (Quercus suber), que não foi registado na área. Como referido, nenhuma destas 
espécies foi observada no âmbito do trabalho de campo realizado.  

O elenco faunístico da área de estudo conta com 143 espécies de vertebrados, das quais 15 
apresentam estatuto de ameaça. Nenhuma destas espécies foi registada no âmbito do 
trabalho de campo realizado. De entre as espécies potencialmente presentes na zona, ainda 
que seja de passagem, sobressaem as espécies: toutinegra-das figueiras (Sylvia borin) e 
algumas espécies de mamíferos, entre os quais quirópteros, como o morcego-de-ferradura-
grande (Rhinolophus ferrumequinum) ou morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus 
hipposideros). 

Não foi confirmada correspondência das comunidades vegetais presentes com habitats 
naturais da Rede Natura 2000. 
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Face aos valores naturais presentes na área de estudo, não foram identificadas áreas de 
maior relevância ecológica.  

5.8.5.2 – Síntese dos Impactes Ambientais 

O projeto em análise prevê a Ampliação de uma área total com cerca de 64ha, dos quais se 
prevê a construção de edifícios industriais e infraestruturas de apoio em17,4ha. Os impactes 
negativos identificados sobre a flora e vegetação decorrem essencialmente na fase de 
construção da Ampliação da Zona Industrial. Regista-se a afetação de biótopos com valor 
ecológico médio a baixo e muito baixo, numa área total reduzida (cerca de 17,4ha, 
correspondendo a 27% da área estudada). Não se prevê a afetação direta de habitats naturais 
incluídos no Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro.  

Ainda que esta afetação seja efetuada numa área total reduzida, foram recomendadas medidas 
de minimização, para a fase de construção, que promovem a sua concentração na área 
prevista, redução da área afetada e salvaguardam eventuais afetações em áreas adjacentes. 
Foram ainda propostas medidas no sentido de prevenir a expansão da presença de espécies 
exóticas invasoras.  

De um modo geral, os impactes são considerados negativos e com magnitude moderada a 
reduzida. Em termos de significância os impactes são classificados com moderada (no caso dos 
matos), baixa a muito baixa significância, salientando-se que apenas 70% da área 
intervencionada, terá ocupação definitiva, sendo a restante área constituirá área verde. 

Foram ainda identificados outros impactes, como o favorecimento da instalação de espécies 
exóticas invasoras, aumento do risco de incêndio. Estes impactes são classificados com baixa a 
muito baixa significância.  

No que respeita às comunidades faunísticas, considerou-se a perda direta de habitat para 
fauna, com especial significância quando se trata de espécies com estatuto de conservação. 
Considerou-se ainda a perturbação causada durante a fase de obra, particularmente de 
espécies com estatuto de conservação ou o atropelamento de espécies de pequeno porte, com 
menor mobilidade, como é o caso dos anfíbios. Estes impactes foram classificados com baixa a 
muito baixa significância, considerando-se, ainda assim, essencial a aplicação das medidas de 
minimização propostas, as quais irão permitir evitar/ minimizar este impacte.  
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Durante a fase de exploração, para a flora considera-se a possível colonização dos espaços 
abertos por espécies exóticas invasoras e o aumento do risco de incêndio. O impacte do 
aumento do risco de incêndio classifica-se com muito baixa significância, considerando-se 
improvável face às medidas de prevenção implementadas, e possuindo uma magnitude 
indeterminada. Relativamente ao favorecimento de espécies invasoras, considera-se que a 
ocorrência deste impacte pode ocorrer tendo em conta a presença destas espécies na área de 
estudo, ainda assim, as previsões de espaços verdes para as áreas intervencionadas 
temporariamente atenuarão certamente a possibilidade de ocorrência. É classificado com 
significância baixa, caráter recuperável, sendo passível de minimização através da adoção de 
medidas de minimização.  

No que concerne à fauna, nesta fase não se preveem impactes relevantes. Pode observar-se um 
ligeiro aumento do risco de atropelamento de espécies de menor mobilidade como sejam os 
répteis ou mamíferos não voadores. Tendo em conta que as comunidades faunísticas já se 
encontram inseridas numa zona com alguma perturbação antropogénica e que que não foram 
afetados habitats relevantes para espécies sensíveis, considera-se que as ações acima referidas 
serão pouco significativas neste cenário. Assim, o impacte resultante da exploração da 
Ampliação da Zona Industrial da Guia nas comunidades faunísticas classifica-se com 
significância baixa, duração permanente, improvável, local e com magnitude baixa. 

Por fim, na fase de desativação prevê-se que os impactes resultantes serão sensivelmente 
semelhantes aos da fase de construção, devendo ser menos significativos e decorrer durante 
um período de tempo inferior. 

5.8.5.3 – Conclusões gerais e recomendações  

A área em estudo carateriza-se pela presença predominante de áreas florestais e matos, e em 
menor medida, tal como áreas humanizadas, onde se inclui a atual Zona Industrial da Guia, o 
que promove a existência de fatores de degradação da área, como é o caso da presença de 
espécies exóticas com carácter invasor. A vegetação natural é representada por formações 
arbustivas autóctones, resultantes da recolonização das parcelas plantadas, relativamente 
empobrecidas e com pouco valor conservacionista. 

Com a análise efetuada pode concluir-se que os principais impactes negativos identificados 
incidem sobre a afetação dos biótopos presentes, verificando-se que não são afetadas 
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comunidades vegetais com correspondência aos habitats naturais Rede Natura 2000. Com 
efeito, a implementação projeto conduzirá à afetação de uma área relativamente pequena, e 
incidente maioritariamente em área florestal ou já intervencionada. Ainda que esta afetação 
seja efetuada numa área total bastante reduzida, foram recomendadas medidas de 
minimização, para a fase de construção, que promovem a redução da área afetada. Foram 
ainda propostas medidas no sentido de prevenir a expansão da presença de espécies exóticas 
invasoras. Estes impactes negativos foram classificados, de um modo geral, com significância 
baixa a muito baixa, sendo essencial a aplicação das medidas de minimização propostas, as 
quais irão permitir minimizar os impactes identificados. 

Relativamente às comunidades faunísticas, os principais impactes identificados correspondem a 
perda de habitat e perturbação sobre espécies com estatuto de conservação preocupante. 
Estes impactes foram classificados com significância baixa a muito baixa, sendo essencial a 
aplicação das medidas de minimização propostas, as quais irão permitir minimizar este 
impacte.  

Para minimizar e/ou compensar os impactes negativos identificados é proposto um conjunto 
diverso de medidas focadas na minimização da área afetada, cuidados relativos a espécies 
invasoras, atualmente presentes na área de estudo, entre outros. Recomenda-se ainda um 
conjunto de medidas que deve alimentar o plano de recuperação paisagística. É o caso da 
recomendação de que as espécies utilizadas sejam autóctones e tenham origem na região e de 
que inclua ações de controlo de espécies de invasoras no âmbito da sua manutenção. 

Face à análise efetuada e aos impactes identificados, considera-se que, além da implementação 
das medidas de minimização, não se considera necessária a adoção de monitorização das 
comunidades florísticas ou faunísticas. 
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5.9 – COMPONENTE SOCIAL 

5.9.1 – Metodologia 

Na componente social os impactes serão avaliados, para a fase de construção e para a fase de 
exploração, ao nível da população e qualidade de vida, das atividades económicas e emprego e 
dos transportes e acessibilidades, tendo como unidade de referência para a análise a freguesia 
e a envolvente direta. 

5.9.2 – Critérios de Avaliação 

Os critérios de avaliação definidos para a avaliação de impactes na componente social são 
apresentados em seguida. 
 

Tipo de Impacte Avaliação do Impacte 

População e 

qualidade de 

vida 

Redução do sossego e qualidade 

de vida da população 

Negativo pouco significativo a significativo em função da 

população afetada (fase de construção) 

Positivo pouco significativo a significativo em função da 

melhoria do sistema de saneamento (fase de exploração) 

Afetação / Proximidade de 

habitações e equipamentos 

Negativos pouco significativos a significativos em função 

da proximidade 

Atividades 

económicas e 

emprego 

Criação de emprego 
Positivo pouco significativo a significativo em função dos 

postos de trabalho criados 

Alteração da atividade económica 

existente na envolvente 

Negativo pouco significativo a muito significativo, em 

função da manutenção das atividades existentes 

Transporte e 

acessibilidades 

Congestionamento de tráfego e 

deterioração do pavimento nas 

vias existentes 

Negativo pouco significativo a significativo (fase de 

construção) 

Sem impactes (fase de exploração) 

Alteração das acessibilidades 
Negativo pouco significativo a significativo em função do 

aumento de tráfego e de alterações de percursos 

Quadro V.20 – Critérios de avaliação de impactes na componente social 
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5.9.3 – Fase de Construção 

• População e Qualidade de Vida 

Na fase de construção, em termos demográficos, espera-se um aumento de pessoas na área a 
intervencionar e respetiva envolvente. Dadas as dimensões do projeto e o número de pessoas 
que serão necessárias operarem uma obra desta natureza, poderão ocorrer perturbações no 
quotidiano local, resultando daqui impactes negativos e pouco significativos. 

Os impactes na qualidade de vida da população decorrem, principalmente, das perturbações 
introduzidas no quotidiano dos habitantes existentes na envolvente da área de projeto e de 
eventuais alterações e perturbações na circulação rodoviária, em virtude da maior circulação de 
pessoas, máquinas e movimentações de terras. Daqui resultarão impactes negativos pouco 
significativos, temporários, reversíveis e certos, dada a distância a que se encontra do 
aglomerado populacional e edificações mais próximas. 

Destas perturbações, destaca-se ainda a degradação da qualidade do ambiente, 
nomeadamente ao nível do ar com o consequente aumento de poeiras e do ambiente sonoro 
decorrente do aumento dos níveis sonoros durante a movimentação de maquinaria. Estes 
efeitos poderão ter consequências ao nível das condições de conforto e de saúde dos 
habitantes dos edifícios mais próximos da área a intervencionar, no entanto, dada a distância a 
que se encontram as edificações na envolvente ao loteamento, prevêem-se que os impactes 
sejam negativos significativos, temporários, reversíveis e de caráter pontual. 

Em seguida, apresenta-se a localização dos lugares existentes relativamente ao local de 
implantação do projeto. 
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                 Localização das edificações mais próximas na área envolvente ao projeto 

Figura 5.9 – Enquadramento do projeto relativamente aos lugares na envolvente 

A distância das habitações à zona de obra é um fator importante na perturbação direta das 
povoações existentes na envolvente do projeto em estudo. Neste caso, prevêem-se impactes, 
dado existirem habitações no raio de 1 km relativamente ao limite da área da zona industrial, 
no entanto, será negativo pouco significativo e de magnitude reduzida face ao número de 
recetores sensíveis mais próximos. 

• Atividades Económicas e Emprego 

Nesta fase do projeto ainda não é possível concretizar o número de postos de trabalho que 
serão gerados pela construção do loteamento industrial. Os números de empregos gerados 
dependem da entidade responsável pela obra, nomeadamente do/os empreiteiro/s e das suas 
políticas de recrutamento de pessoal/recursos humanos. 

Apesar de, nesta fase, se desconhecer o número de trabalhadores envolvidos na obra, face à 
dimensão e caraterísticas das obras a efetuar é previsível o aumento do emprego a nível local, 
podendo este significar, a par do pessoal no quadro das empresas contratadas, a criação de 
novos empregos, decorrentes do recrutamento a nível local (localidade, freguesia e município) 
de mão-de-obra direta ou indireta (decorrente de eventuais subcontratações e fornecimento 

Guia 
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de matérias primas), ligada ao setor da construção. De realçar a dinâmica e preponderância que 
o setor da construção representa na economia e empregabilidade concelhia. 

De igual forma, o investimento na expansão da Zona Industrial da Guia e a presença de 
trabalhadores terá um impacte positivo nas atividades económicas a nível local, 
designadamente a nível do aumento do volume de negócios associado a atividades como o 
comércio, restauração, alojamento, entre outros. Estamos, pois, perante um impacte positivo, 
significativos, direto, mas temporário e com magnitude moderada. 

Refira-se, ainda, o impacte de sentido positivo e de magnitude elevada associado ao 
investimento previsto com este projeto, e em particular na atual conjuntura económica, 
encontrando-se previsto um investimento de quase 3.870.448,94€. Este impacte será direto, 
certo, permanente e significativo. 

• Acessibilidades 

De acordo com o projeto apresentado não se prevê alterações na rede viária local, garantindo 
todos os movimentos e acessos já existentes.  

Os veículos de acesso ao local de construção da zona industrial, têm que circular 
obrigatoriamente pela CM1032/Estrada da Guia uma vez que é a única via de acesso.  

Em temos de percursos, preferencialmente será realizado pela a localidade da Guia, tendo 
acesso à A17 e prevendo-se que os impactes sejam negativos pouco significativos, temporários 
e reversíveis. 

5.9.4 – Fase de Exploração 

• População e Qualidade de Vida 

Na fase de funcionamento, os impactes iniciados na fase de construção adquirem um carácter 
permanente. Nesta fase, prevê-se um acréscimo do volume de tráfego na via de acesso à zona 
industrial – CM1032/Estrada da Guia, maioritariamente de veículos pesados de mercadorias, 
associado às atividades desenvolvidas na área industrial. O tráfego associado às atividades 
desenvolvidas, passarão preferencialmente pelo aglomerado populacional da Guia, que dá 
acesso à A17, esperando-se impactes negativos ao nível da qualidade de vida da população 
destes aglomerados. 
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O impacte mais notório para a população será o aumento de tráfego de veículos pesados e 
ligeiros afetos à atividade industrial prevista. 

• Atividades Económicas e Emprego 

Com a entrada em funcionamento do projeto, prevê-se o fortalecimento do concelho de 
Pombal como polo dinamizador da região, potenciando a atratividade empresarial deste 
concelho. Espera-se que daqui resultarão impactes positivos e significativos. 

No que se reporta ao emprego, verifica-se que o concelho de Pombal e mais significativamente 
a União de Freguesias onde se insere o projeto, revela uma evolução negativa da taxa de 
desemprego entre 2001 e 2011, podendo ser esta unidade um pequeno estimulo ao nível da 
freguesia. No concelho de Pombal em 2020, os desempregados inscritos no centro de emprego 
era 0,3% enquanto que na sub-região era de 2,0%. 

Durante a fase de exploração, o projeto prevê a instalação de 21 empresas associadas aos 21 
lotes constantes na Planta Síntese do Loteamento, pelo que, tendo por base as manifestações 
de interesses apresentadas e o número de postos de trabalho existentes nas empresas 
instaladas na zona industrial da Guia (270 postos de trabalho em 11 empresas), é possível 
perspetivar, extrapolando, a criação de aproximadamente 500 postos de trabalho, nas 
empresas a instalar na expansão norte. 

A construção da expansão norte da zona industrial da Guia e a sua posterior exploração 
apresentam-se como uma oportunidade na promoção de um vasto conjunto de atividades 
económicas e na geração de emprego, uma vez que, em termos de desenvolvimento 
económico local e regional permitem a potenciação, promoção e dinamização económica e 
social do concelho de Pombal. 

Prevê-se, assim, que o impactes ao nível das atividades económicas, o impacte positivo, 
significativo, permanente, regional, irreversível e certo. 

• Acessibilidades 

De acordo com o projeto apresentado não se prevê alterações na rede viária local, garantindo 
todos os movimentos e acessos já existentes.  
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Na fase de funcionamento da nova área industrial, prevê-se um aumento de tráfego rodoviário 
gerado pela presença do projeto, considera-se que o impacte seja negativo, significativo, 
direto certo permanente, irreversível e regional e que terá um efeito cumulativo com a atual 
zona industrial da Guia. 

5.9.5 – Síntese de Impactes 

Os impactes identificados para o fator ambiental da componente social apresentam-se de 
forma sintética no quadro seguinte. 
 

Fase de 

Ocorrência 
Principais Impactes Caraterização do Impacte Efeito Sinergético 

Fase de 

Construção 

População e Qualidade de 
Vida 

Negativo, pouco significativo, temporário, 
reversíveis, certo e local  - 

Atividades Económicas Positivo, significativo, temporário,  reversível, 
certo e local - 

Acessibilidades Negativo, pouco significativo, temporário, 
reversíveis, certo e local - 

Fase de 

Exploração 

População e Qualidade de 
Vida 

Negativo, pouco significativo, permanente, 

irreversível, certo e local  
- 

Atividades Económicas Positivo, significativo, permanente, 

irreversível, certo e local 
- 

Acessibilidades Negativo, pouco significativo, permanente, 

irreversível, certo e local 
- 

Quadro V.21 – Síntese de Impactes no fator ambiental da componente social 

5.9.6 – Medidas de Minimização 

• Fase Prévia à Obra 

M58. Deverá ser elaborado e respeitado um plano de circulação para os veículos afetos à obra, 
visando minimizar a interferência com as populações e equipamentos da envolvente; 

M59. Na rede viária existente e nos seus acessos, deverão ser colocados painéis de sinalização; 

M60. A população mais próxima deverá ser informada sobre a obra (motivo, tipo, 
especificidade, faseamento, duração e data prevista para finalização, atividades ruidosas e 
outras); 
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M61. Localizar o estaleiro, locais de depósito e outros espaços de apoio à obra, de forma a 
minimizar a perturbação do tráfego nas vias existentes; 

M62. Deverão ser colocados painéis informativos e esclarecedores sobre o projeto em causa, os 
seus objetivos, constrangimentos e incómodos, dando relevo ao seu carácter temporário e 
melhorias para o concelho; 

M63. A sinalização deverá ser adequada e esclarecedora e colocada nos acessos às zonas de 
obra. Esta sinalização deverá ser mantida limpa e em locais bem visíveis. Para tal, preconiza-se 
a indicação, por parte do empreiteiro, de um responsável para esta matéria; 

M64. A sinalização deverá, ainda, incluir contacto para o esclarecimento de dúvidas 
relacionadas com a obra e o projeto do Loteamento; 

M65. Deverá ser estabelecido, com as autoridades competentes, um plano de emergência para 
ação em casos de acidentes que envolvam derrame de substâncias perigosas; 

M66. Deverá ser efetuada uma ação de sensibilização ambiental, tendo como destinatário todo 
o pessoal envolvido na empreitada – ação a cargo do empreiteiro, onde serão focalizados, 
todos os cuidados a ter na manobra de maquinaria pesada, incluindo veículos afetos à 
empreitada, e aspetos relacionados com a proteção ao ambiente. 

• Fase de Construção 

Nesta fase será afetado o quotidiano das populações locais e dos utilizadores da rede viária na 
área do projeto e respetiva envolvente. Os impactes gerados durante a fase de construção têm 
duração temporária e poderão ser minimizados através de práticas e procedimentos corretos: 

M67. Deverá procurar-se manter livres as estradas e caminhos de passagem habitual, 
garantindo os atravessamentos necessários ao decurso normal das atividades da população 
local; 

M68. Caso se preveja a “afetação de serviços” (luz, água, gás) deverá ser comunicada aos 
utentes com a devida antecedência e com informação (período e duração da afetação, etc.) que 
permita aos utentes aumentar a perceção de controlo e gerir a situação de incomodidade no 
seu quotidiano; 
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M69. Definir trajetos para a circulação de maquinaria pesada, de forma a evitar o trânsito 
desordenado e mais facilmente garantir as condições de segurança dos trabalhadores e utentes 
da via pública, indo ao encontro do Plano de Circulação definido previamente à obra; 

M70. Antes da entrada em funcionamento do projeto/no final da obra, deverão estar 
recuperados os acessos temporários, bem como estradas e caminhos danificados em 
decorrência de obras; 

M71. Remoção de todas as construções provisórias, resíduos e outros materiais no final da 
obra. 

M72. Aplicação das medidas preconizadas nos descritores do ar e do ambiente sonoro; 

M74. Promover a utilização de mão-de-obra local, quer na fase de construção, quer na fase de 
exploração. 

• Fase de Exploração 

Não se preveem medidas específicas para esta fase, dado o tipo de impactes analisados.  

5.9.7 – Programa de Monitorização 

Não se prevê um programa de monitorização, para este descritor ambiental, face ao tipo de 
impactes previstos. 

5.10 – SAÚDE HUMANA 

5.10.1 – Metodologia 

Em seguida, apresentam-se os critérios de avaliação do impacte no descritor da saúde humana.  
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Critério de Avaliação de Impacte na Saúde Pública 

Negativo 
A expansão da zona industrial induz novos problemas de saúde pública no 

contexto de qualquer dos aspetos caraterizados na situação de referência 

Positivo O empreendimento permite reduzir problemas de saúde pública 

Significância 

Variam em função da gravidade dos problemas identificados. 

Muito significativo - Consequências crónicas/ morte 

Muito significativo a significativo - Consequências agudas, com recurso a 

internamento / tratamento hospitalar 

Pouco significativo - Consequências agudas resolução sem tratamento médico 

Magnitude Em função das pessoas afetadas 

Quadro V.22 – Matriz de avaliação dos impactes na saúde pública 

5.10.2 – Identificação de Impactes 

A identificação dos impactes é realizada com base numa análise das ações ou atividades 
relacionadas com o loteamento, suscetíveis de influenciar determinantes da saúde, a 
identificação e análise de impactes em outros descritores que são também determinantes da 
saúde, e efeitos na saúde das populações afetadas.  

A avaliação do projeto, permite identificar aspetos, ações e atividades associadas ao mesmo 
suscetíveis de influenciar diversos determinantes da saúde: 

Fase de Construção 

► Efeitos na saúde por exposição a ruído proveniente de atividades de construção; 

► Efeitos na saúde por exposição a poeiras e poluentes atmosféricos emitidos 
durante a fase de construção; 

► Risco de acidentes e perceções de segurança durante a fase de construção; 

Fase de Exploração 

► Efeitos na saúde por exposição a poluentes atmosféricos; 

► Ruído durante a fase de exploração e efeitos na saúde  
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► Acesso a bens e serviços e redução do efeito de barreira  

• Fase de Construção 

De acordo com a avaliação de impacte do descritor do ruído e qualidade do ar não existem 
impactes nestas vertentes que possam gerar problemas de saúde pública devidos ao aumento 
do ruído e degradação da qualidade do ar, durante a fase de construção. 

• Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração os impactes associados são: 

- Qualidade do ar associados aos odores e os efluentes resultantes da atividade, podendo 
causar incomodidade à população envolvente, no entanto, esta localiza-se junto ao 
limite do loteamento, prevendo-se que os impactes sejam pouco significativos, 
temporários, certos e reversíveis; 

- Qualidade do ar associada ao aumento de veículos afetos à atividade. Este impacte 
prevê-se negativos pouco significativo, dado ao aumento de tráfego previsto com a 
implantação do aviário; 

- Produção de resíduos resultantes da atividade. Estes serão acondicionados e 
encaminhados para destino final para operador licenciado, não se prevendo qualquer 
tipo de impacte. 

Desta forma o impacte ao nível da saúde humana será negativo pouco significativo, de 
magnitude reduzida, local, certo e irreversível. 

O presente descritor apresenta sinergias evidentes com o tema da gestão de resíduos, 
qualidade do ar e ruído. 

As medidas de minimização são transversais aos fatores ambientais avaliados no âmbito do 
presente relatório. 
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5.11 – PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO 

5.11.1 – Metodologia e Critérios de Avaliação de Impactes 

A avaliação de impactes, à semelhança da situação de referência, foi efetuada numa dupla 
vertente, consubstanciada nos “impactes sobre o ordenamento e desenvolvimento do 
território” e nos “impactes sobre as servidões e restrições de utilidade pública”, confrontados 
com os padrões de ocupação atual do território, sempre que necessário.  

Os ”impactes sobre o ordenamento e desenvolvimento do território” serão analisados em 
função de três escalas territoriais: a escala nacional, a regional e a concelhia, esta última 
centrada nas categorias de espaço interferidas pelo projeto em estudo e preconizadas no Plano 
Municipal de Ordenamento do Território (PMOT). 

Pretende-se com este descritor efetuar uma avaliação do grau de adequação e de 
compatibilidade do projeto, quer com as perspetivas de desenvolvimento territorial 
preconizadas nos instrumentos de caráter programático e normativo existentes, quer com o 
modelo de ordenamento regulamentado no PMOT em vigor, quer com as condicionantes legais 
que impedem ou limitam a alteração ou a intensidade da alteração de alguns usos específicos 
do solo. 

A avaliação dos impactes teve como apoio o Desenho ZI.GUIA-EIA-09 – Extrato da Planta de 
Ordenamento e o Desenho ZI.GUIA-EIA-10 – Extrato da Planta de Condicionantes. 

Os critérios que orientaram a avaliação de impactes são apresentados nos quadros seguintes e 
tiveram como base a realização ou a afetação dos objetivos dos planos de ordenamento do 
território apresentados e descritos na situação de referência, a afetação das categorias de 
espaços do PDM consideradas no âmbito do presente EIA e o respeito pelas servidões e 
restrições de utilidade pública. 
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Descritor Tipo de Impacte Avaliação do Impacte 

Pl
an

ea
m

en
to

 e
 G

es
tã

o 
do

 T
er

rit
ór

io
 

Realização das opções estratégicas / 

objetivos dos Planos (PNPOT, PNA)  

Positivo e muito significativo – contribui para a 

realização da maioria das opções estratégicas / 

objetivos 

Positivo e significativo – contribui para a realização de 

algumas opções estratégicas / objetivos 

Positivo e pouco significativo – contribui para a 

realização de poucas opções estratégicas / objetivos 

Afetação dos objetivos dos Planos 

Sectoriais (PGBH  do Vouga, Mondego e 

Lis, PROF CL, PRN2000, PGRI) 

Negativo significativo – se o projeto interfere com os 

objetivos do plano 

Sem impactes – se o projeto não interfere com os 

objetivos do plano 

PDM de Pombal 

Negativo significativo a muito significativo – 

dependendo da % da área afetada em relação à % da 

área total e do tipo de ocupação existente 

Incompatibilidade com o regulamento do PDM – 

Negativo significativo a muito significativo 

Compatibilidade com o regulamento do PDM – 

Positivo pouco significativo a significativo 

PMDFCI 
Negativo significativo a muito significativo – 

dependendo da afetação e compatibilidade  

Se
rv

id
õe

s e
 re

st
riç

õe
s d

e 
ut

ili
da

de
 

pú
bl

ic
a 

Reserva Ecológica Nacional 

Afetação de áreas inseridas REN - Negativo 

significativo a muito significativo em função da 

afetação   

Sem afetação de áreas inseridas em REN – Sem 

impactes 

Domínio Hídrico – Linha de Água 

Negativo significativo a muito significativo – se o 

projeto interfere com o domínio hídrico  

Sem impacte a negativo pouco significativo o domínio 

hídrico 
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Descritor Tipo de Impacte Avaliação do Impacte 

Rede Municipal – Caminho Municipal 
Negativo pouco significativo a significativo 

dependendo da afetação 

Infraestruturas de Transporte de Energia 

Elétrica – Muita Alta Tensão e Média 

Tensão 

Negativo pouco significativo a significativo 

dependendo da afetação 

Quadro V.23 – Critérios de avaliação dos impactes nos IGT e servidões e restrições de  
utilidade pública 

5.11.2 – Ordenamento do Território 

• Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O projeto em análise não interfere com a concretização dos objetivos e opções estratégicas 
apresentadas no âmbito do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e 
descritos na situação de referência, pelo que o impacte é positivo e pouco significativo. 

• Plano Nacional da Água (PNA) 

Tendo em conta os objetivos estratégicos em que assenta o PNA, considera-se que o projeto do 
Loteamento Industrial não interfere com o plano, sendo este impacte positivo pouco 
significativo, tendo em conta a abrangência PNA. 

• Plano Rodoviário Nacional (PRN2000) 

As atividades a realizar no âmbito da construção da expansão norte da Zona Industrial da Guia 
não interferem os objetivos/estratégias definidas no plano. 

• Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integra a Região Hidrográfica 4 (RH4) – 
PGRH do Vouga, Mondego e Lis 

O projeto em análise desenvolve-se na sub-bacia hidrográfica do rio Lis, a qual integra o PGBH 
Vouga, Mondego e Lis. Será a bacia do rio Lis que receberá a área drenada proveniente do 
projeto em análise.  
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O plano da bacia hidrográfica do rio Vouga, Mondego e Lis tem como principais objetivos, 
resolver as carências e atenuar as disfunções ambientais atuais associadas à qualidade dos 
meios hídricos, proteger e valorizar meios hídricos de especial interesse e caraterizar, controlar 
e prevenir os riscos de poluição dos meios hídricos. 

No que concerne à preservação dos recursos hídricos, houve a preocupação de que os impactes 
nos mesmos fossem minimizados. Da avaliação de impactes sobre os recursos hídricos resulta 
que os impactes nesta vertente, não são significativos, podendo-se, inclusivamente, adotar 
medidas de minimização que reforcem a sua proteção, caso seja necessário. 

Nesta ótica consideramos que o projeto em causa, não se incompatibiliza com os objetivos do 
plano da bacia hidrográfica do rio Douro, pelo que os impactes não serão significativos. 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL) 

O PROF CL incide sobre espaços florestais e visa enquadrar e estabelecer normas específicas de 
uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, por forma a promover e garantir a produção 
de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços.  

De acordo com a carta síntese do PROF CL, o projeto não interfere com corredores ecológicos, 
e não interfere com áreas sensíveis – Rede Natura 2000.  

O projeto em análise interceta área abrangida pelo PROF CL, no entanto, este não interfere 
com os objetivos definidos.  

• Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego 
e Lis (RH4) 

O Plano de Gestão de Riscos de Inundação abrange o concelho de Pombal, no entanto, a área 
do loteamento não é afetada por estas áreas, não se prevendo, assim, impactes. 

• Plano Setorial da Rede Natura 2000 

O PSRN2000 é um instrumento de gestão territorial, de concretização da política nacional de 
conservação da diversidade biológica, visando a salvaguarda e valorização dos Sítios e das 
Zonas de Proteção Especial (ZPE) do território continental, bem como a manutenção das 
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espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas áreas. Este plano é 
essencialmente um instrumento para a gestão da biodiversidade. 

O projeto em análise não interfere com áreas da Rede Natura 2000, estando a área classificada 
mais próxima a cerca de 10 km de distância.. 

• Plano Diretor Municipal (PDM) de Pombal 

A avaliação de impactes no ordenamento do território foi realizada tendo como base a Planta 
de Ordenamento do PDM de Pombal. 

De acordo com o enquadramento do projeto no regime jurídico estabelecido no regulamento 
do Plano Diretor Municipal do concelho, a construção do loteamento insere-se, em espaço 
classificado com “Espaço de Atividades Económicas”. 

Em seguida, apresenta-se no Quadro V.24 com a avaliação do projeto com as categorias de 
espaço presentes. 
 

Categoria de 

Espaço 

Área 

afetada 

(m2) 

Avaliação 

do 

Impacte 

Justificação 

Solos 

Urbanizável 

– Espaço de 

Atividades 

Económicas 

145814,49 

Não se 

preveem 

impactes 

A afetação desta categoria de espaço pelo projeto loteamento 

industrial não prevê impactes, uma vez que o projeto, de acordo 

com o artigo 108º do regulamento do PDM “Uso e Ocupação do 

Solo” os usos dominantes de estabelecimentos industriais e 

atividades produtivas. 

Considerado o disposto no artigo 107.º do regulamento da 1.ª 

revisão do PDM, o Espaço de Atividades Económicas corresponde às 

áreas que se destinam, ao acolhimento de atividades económicas em 

geral, podendo estas áreas assumir uma função mais direcionada 

para a atividade produtiva, correspondendo às áreas industriais 

identificadas na Planta de Ordenamento, sendo neste caso 

específico correspondente ao Parque Industrial da Guia. 

Nestas áreas são usos e ocupações dominantes: estabelecimentos 

industriais e atividades produtivas similares, armazenagem e 
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Categoria de 

Espaço 

Área 

afetada 

(m2) 

Avaliação 

do 

Impacte 

Justificação 

logística, superfícies comerciais, atividades de transporte, operações 

de gestão e valorização de resíduos sendo ainda complementar e 

compatível instalação de comércio e serviços, equipamentos de 

utilização coletiva, estabelecimentos hoteleiros e parques de 

diversão (cfr. artigo 108.º). 

No que respeita ao regime de edificabilidade, previsto no artigo 

109º, da 1.ª alteração do PDM, a operação cumpre os parâmetros 

estabelecidos, a saber: 

 

 
 

Solo Urbano 

– Espaço 

Verde 

28477,51 

Não se 

preveem 

impactes 

No que concerne às áreas destinadas para espaços verdes e 

equipamentos de utilização coletiva, o artigo 146.º do regulamento 

do PDM define os seguintes parâmetros: 

 

 
Considerando estes parâmetros, e um uso dominante industrial, a 

operação deveria prever uma área de 23.270,60m2 para espaços 

verdes de utilização coletiva, e 11.635,3m2 para equipamentos de 

utilização coletiva. 

Sendo que a operação prevê uma área de cedência para espaços 

verdes de 53.100m2, verifica-se um incremento substancial à área 

exigível. Por sua vez, no que concerne a área de cedência para 

equipamento de utilização coletiva, é opção da proposta a não 

previsão de áreas para estes fins, uma vez que o local já se encontra 

servido por equipamentos existentes nas proximidades, localizados 
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Categoria de 

Espaço 

Área 

afetada 

(m2) 

Avaliação 

do 

Impacte 

Justificação 

no Aglomerado Urbano da Guia. 

Neste contexto, e conforme estabelecido no artigo 147.º do 

Regulamento do PDM, pode haver dispensa, total ou 

parcial, dos espaços verdes ou de equipamentos de utilização 

coletiva, desde que a mesma seja compensada pelo pagamento em 

numerário ou em espécie, em conformidade estipulado no n.º 3, do 

artigo 147.º com o disposto no Capítulo V do Regulamento Municipal 

da Urbanização e Edificação de Pombal (RMUE), e com o estipulado 

no n.º 3, do artigo 147.º do Regulamento do PDM. 

Considerando que esta operação é promovida pelo Município de 

Pombal não haverá lugar a qualquer compensação numerária ou em 

espécie. 

Por fim, quanto as disposições estabelecidas pelos artigos 136.º e 

137.º do regulamento do PDM, que dizem respeito aos parâmetros 

de dimensionamento da rede rodoviária e dos lugares de 

estacionamento, a operação dá cumprimento ao estipulado. 

Quadro V.24 – Categoria de espaço afetada pelo projeto 

 A área de terreno integrada em espaço verde corresponde á área abrangida pela Salvaguarda 
Estrutura da Estrutura Ecológica Municipal (EEM). Neste espaço não se encontra prevista a 
construção dos lotes apenas as infraestruturas associadas ao sistema de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios e as infraestruturas de drenagem de águas pluviais que se encontram 
previstas no âmbito do presente projeto. 

No que respeita à área do terreno integrada em Espaço verde, verifica-se que esta corresponde 
à área abrangida pela salvaguarda Estrutura Ecológica Municipal (EEM) - Área Complementar – 
tipo II, pelo que se verifica que a operação, ao prever nesta local área destinada a ramais e 
infraestruturas, cumpre os usos previstos no artigo 117.º do regulamento. 

Complementarmente, na área abrangida por EEM, as ações a desenvolver devem contribuir 
para a valorização ambiental, ecológica, biofísica e paisagística, salvaguardando os valores em 



                                                                                                                                                                 
  

2021.107.EIA                                                                                             341                                                                                                  EXPANSÃO ZI GUIA 
 
 

presença, nomeadamente as espécies autóctones bem como as caraterísticas do relevo natural 
(cfr. o n.º 5 do artigo 10.º), pelo que se verifica o devido cumprimento, uma vez que a área 
integrada em EEM, será coincidente com a área objeto de Defesa da Floresta contra incêndios, 
na qual foi desenvolvido o projeto “Projeto de autoproteção contra incêndios florestais”. 

No que concerne ao sistema DFCI, bem como à drenagem de águas pluviais, pelas suas 
especificações técnicas, consideram-se enquadráveis nas categorias de solo em que se inserem, 
observando, concomitantemente, o subjacente no disposto do n.º1 do artigo 124.º do 
Regulamento do PDM, o qual prevê que a instalação de infraestruturas pode ser viabilizada em 
qualquer área do território concelhio, desde que não acarrete prejuízos inaceitáveis para o 
ordenamento e desenvolvimento local, após ponderação dos seus eventuais efeitos negativos 
nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas afetadas.  

Assim, atendendo à natureza da intervenção a realizar, a qual incide maioritariamente sobre 
infraestruturas já existentes e que visa, entre outras, a promoção da qualidade ambiental, 
paisagística e funcional, esta ação colhe o devido enquadramento no plano territorial em vigor. 

Pode concluir-se que o projeto em estudo está em conformidade com o PDM de Pombal, pelo 
que não são expetáveis impactes. 

• Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio de Pombal 

Da análise do PMDFCI, área de intervenção do projeto insere-se maioritariamente em áreas de 
alta e muito alta classe de perigosidade de incêndio florestal.  

Em termos de risco de incêndio, o concelho de Pombal apresenta em cerca de 35% índices altos 
e muito altos de risco de incêndio essencialmente na zona oeste do concelho.  

A expansão norte da Zona Industrial da Guia não interfere com as faixas de gestão de 
combustíveis definidas no plano. Na envolvente identificaram-se faixas de gestão de 
combustível definidas como faixas de redução de combustível associadas à rede viária. 

A estrada da Guia, que limite a sul a área de expansão encontra-se inserida na Faixa de Gestão 
de Combustível – Rede Viária de Ordem 1. A rede viária será alterada com a inclusão de duas 
rotundas. 
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Tendo em conta, que o projeto não interfere diretamente como PMDFCI, prevêem-se impactes 
negativos, pouco significativos, certos e indiretos e de magnitude reduzida. 

5.11.3 – Servidões e Restrições de Utilidade Pública e Outras Condicionantes 

a) Reserva Ecológica Nacional 

No Anexo 1 apresenta-se a informação fornecida pela CCDR-Centro relativa às áreas inseridas 
em Reserva Ecológica Nacional e existentes envolvente à parcela de terreno onde se insere a 
zona industrial 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional encontra-se publicado pelo Decreto-Lei n.º 
124/2019, de 28 de agosto, o qual procede à quarta alteração ao Decreto-Lei nº 166/2008, de 
22 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.º 239/2012, de 2 de novembro, 96/2013, de 19 de 
julho, e 80/2015, de 14 de maio, que estabelece o Regime Jurídico da Reserva Ecológica 
Nacional. 

A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial que 
estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, 
identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de 
áreas.  

A REN do concelho de Pombal encontra-se aprovada pela Portaria n.º 38/2015, de 17 de 
fevereiro. 

A área de REN que ocorre na envolvente ao limite da área de expansão proposta, prevê-se que 
as águas pluviais provenientes da zona industrial sejam encaminhadas para a linha de água REN 
(Ribeira da Guia)  

Prevê-se, que a linha de água REN (Ribeira da Guia), localizada na envolvente á área de 
expansão proposta receba as águas pluviais provenientes da zona industrial, a jusante da 
passagem hidráulica existente na Estrada Guia. 

Esta área de REN encontra-se classificada como Leito dos Cursos de Água.  
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De acordo com o n.º 3 do artigo 20º do regime jurídico da REN publicado pelo Decreto-Lei n.º 
124/2019 de 28 de agosto, consideram-se compatíveis com os objetivos de proteção ecológica 
de áreas integradas em REN, “os usos e ações que, cumulativamente: 

a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I; e 

 b) Constem do Anexo II do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos termos dos 
artigos seguintes, como: 

i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou 

ii) Sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia; as categorias da área de REN 
do projeto em estudo, de acordo com o Anexo IV do Decreto-Lei n.º 124/2019 têm a 
seguinte correspondência:  

– Leitos dos Cursos de Água  

Estas áreas são enquadradas no Anexo I do referido decreto-lei como “Cursos de águas e 
respetivos leitos e margens”. 

De acordo com o Ponto 4 “ Nos leitos e nas margens dos cursos de água podem ser realizados 
os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:  

i) Assegurar a continuidade do ciclo da água;  

ii) Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água;  

iii) Drenagem dos terrenos confinantes;  

iv) Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da vegetação 
ripícola; 

v) Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção de vazão 
e evitando a impermeabilização dos solos;  

vi) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;  
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vii) Interações hidrológico-biológicas entre águas superficiais e subterrâneas, 
nomeadamente a drenagem e os processos físico-químicos na zona hiporreica. 
Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens;  

No Desenho ZI.GUIA-EIA- 10 – Extrato da Planta de Condicionantes encontram-se identificadas 
as áreas de REN presentes no terreno de implantação da instalação. 

Relativamente ao projeto desenvolvido, assegurou-se a não afetação e/ou minimização da 
afetação das áreas classificada como REN. Assim, analisando o lay-out e sobrepondo as 
infraestruturas previstas, verifica-se que a descarga das águas pluviais é efetuada na linha de 
água classificada. 

 
Esta interferência  constitui uma ação enquadrável no Ponto II – Infraestruturas, alínea d) “d) 
Infraestruturas de abastecimento de água de drenagem e tratamento de águas residuais e de 
gestão de efluentes, incluindo estações elevatórias, ETA, ETAR, reservatórios e plataformas de 
bombagem” do Anexo II do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, referentes a usos e 
ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e 
redução de riscos naturais de áreas integradas na REN. 
 
Esta ação encontra-se sujeita a comunicação prévia à Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro. Segundo a Portaria n.º 419/2012 de 20 de dezembro, a 
pretensão pode ser admitida desde que cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos:  

i) Sejam estabelecidas medidas de minimização das disfunções ambientais e 
paisagísticas.  

Ao longo do presente estudo, são definidas medidas de minimização para a fase prévia à obra, 
fase de construção e exploração que serão esplanadas no Plano de Gestão Ambiental da Obra a 
desenvolver. Estas medidas permitem a minimização dos impactes previstos com a 
concretização do projeto. Para a interferência verificada com a REN destacam-se, em seguida, 
algumas medidas: 

• Durante o período de execução da obra, não devem ser utilizadas máquinas pesadas nos 
leitos das linhas de água, de modo a preservar a linha de água; 

Caminho interno 
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• A linha de água devem ser alvo de intervenções para limpeza e desobstrução, realizadas em 
períodos distintos em cada margem, numa largura de 10 metros de cada lado, antes da 
época das chuvas, com uma periodicidade entre 2 a 3 anos. Estas intervenções incluem: 

- Corte e poda da vegetação, garantindo o ensombramento dos leitos da linha de água; 

- Limpeza, removendo árvores, arbustos e vegetação infestante das margens e taludes, 
de modo a minimizar o risco de erosão e obstruções da linha de água; 

- Limpeza do lixo, entulho e remanescentes vegetais da linha de água, suas margens e 
taludes. 

• As intervenções de limpeza não podem incluir a remoção e/ou destruição da vegetação 
ripícola caraterística da linha de água; 

• As intervenções para limpeza e desobstrução da linha de água deverá ser realizada, 
preferencialmente, de forma manual evitando o uso de meios mecânicos pesados, e serem 
efetuadas de jusante para montante; 

• A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada 
pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos 
taludes e evitar o respetivo deslizamento; 

• Sempre que sejam detetadas zonas de afluências de água nas superfícies dos taludes, ou se 
suspeite que possam a vir a ocorrer durante a vida da obra, deverá prever-se a execução de 
sistemas de drenagem sub-superficial, constituídos por esporões ou máscaras drenantes, 
ligados às valetas ou aos drenos longitudinais dispostos ao longo das banquetas e da 
plataforma da via; 

• O leito e margem da linha de água, considerando uma faixa de 10 m, devem estar 
devidamente assinaladas de modo que não haja a sua afetação durante a obra.  

ii) Nas zonas ameaçadas pelas cheias não é admitida a instalação de ETAR. 

Não aplicável. 

Considera-se que a solução desenvolvida para a drenagem de águas pluviais para a linha de 
água classificada como REN, não constitui um obstáculo ao escoamento de águas e que a 
estrutura não causa perturbação paisagística relevante, considera-se que se encontram 
cumpridos os requisitos especificados. 
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Os impactes esperados com a afetação da área de REN, para a fase construção são negativos 
pouco significativos, temporários, incertos, locais e reversível. 

Para a fase de exploração e de acordo com a intervenção proposta, não se preveem impactes. 

b) Domínio Hídrico – Linha de Água 

 A implantação das infraestruturas associadas ao projeto implica a ocupação das respetiva faixa 
de domínio hídrico (10 metros para cada lado das respetivas margens).  

O uso e gestão do Domínio Hídrico encontra-se estabelecida pela Lei da Água, Lei n.º 58/2005, 
de 29 de dezembro, cuja titularidade é definida pela Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, 
sendo os usos e autorização regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

Neste caso de ocupação de domínio hídrico carece do respetivo licenciamento, nos termos da 
legislação acima referenciada. 

A ocupação do domínio hídrico associado à linha de água Ribeira da Guia, constitui um impacte 
direto e localmente pouco significativo e minimizado pelo projeto com a regularização e 
enrocamento no leito da linha de água, salvaguardando o funcionamento da referida linha de 
água, não afetando negativamente o escoamento, usos ou ocupações marginais a jusante. 

c)  Rede Municipal – Caminho Municipal 

Não se preveem impactes com a afetação desta condicionante, uma vez que o projeto foi 
compatibilizado com esta servidão presente no território. 

d) Infraestruturas de Transporte de Energia Elétrica – Muito Alta Tensão e Média tensão 

A existência desta condicionante, e tendo em atenção a natureza do projeto em análise, não é 
impeditiva, desde que sejam respeitados os requisitos legais da servidão. 

5.11.4 – Síntese de Impactes 

Os impactes identificados no âmbito do ordenamento do território apresentam-se de forma 
sintética no quadro seguinte. 
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Fase de 

Ocorrência Principais Impactes Caraterização do Impacte Efeito Sinergético 

Fase de 
Construção/ 

Fase de 
Exploração 

Instrumentos de Gestão do Território 

- PNOT, PNA Positivo, pouco significativo, temporário,  
irreversível, incerto e nacional - 

- Planos Setoriais Sem impacte a pouco significativo, permanente,  
irreversível, incerto e regional - 

- Planos Municipais Negativo, pouco significativo, permanente, 
irreversível, certo e local  - 

Condicionantes 

REN Negativo, pouco significativo, permanente, 
irreversível, certo e local - 

Domínio Hídrico Negativo, pouco significativo, permanente, 
irreversível, certo e local - 

Rede de muita Alta e 
média tensão - - 

Rede Municipal – 
Caminho Municipal - - 

Quadro V.25 – Síntese de impactes no fator ambiental ordenamento do território 
 

5.11.5 – Medidas de Minimização 

M74. Adoção de regras de funcionamento para os trabalhos relacionados com a operação das 
máquinas, de modo a evitar derrames (de óleos, combustíveis, etc.) durante a execução dos 
trabalhos; 

M75. Realização das operações de manutenção dos equipamentos em zonas previamente 
destinadas para o efeito, de preferência dentro da área do estaleiro; 

M76. Acondicionamento dos subprodutos das operações de manutenção em recipientes 
estanques e envio para destino final adequado; 

M77. As águas residuais domésticas geradas no estaleiro deverão ser conduzidas fossas 
sépticas e estanques movíveis; 

M78. Definir operações de armazenagem em locais específicos de todo o tipo de materiais 
residuais produzidos na área afeta à obra; 

M79. Cumprimento da legislação em vigor relativa a descargas de águas residuais;  
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M80. Todas as valências afetas à fase de construção devem localizar-se foram das áreas de REN. 

Relativamente aos vários serviços e infraestruturas afetadas pela obra, recomenda-se os 
seguintes cuidados, de modo a causar o menor incómodo e assegurar o seu correto 
restabelecimento: 

M81. Devem ser contatadas atempadamente as entidades responsáveis pelas infraestruturas 
afetadas; 

M82. A análise de interferências deverá ser feita em articulação com os serviços técnicos das 
empresas concessionárias; 

M83. Deverá proceder-se o mais depressa possível ao restabelecimento das infraestruturas de 
abastecimento de água, saneamento básico e energia afetadas, caso se verifique a sua 
interferência; 

M84. Os métodos construtivos e a conceção do projeto devem respeitar as normas técnicas e 
imposições legais decorrentes da interceção de outras infraestruturas e em particular das 
infraestruturas de distribuição de água, gás, eletricidade e saneamento. 

5.12 – PATRIMÓNIO 

5.12.1 – Ocorrências Patrimoniais 

Na área do projeto foi identificada uma Ocorrência Patrimonial de caráter arqueológico dentro 
da área de incidência indireta do projeto. Dentro da área de incidência direta não foram 
identificadas Ocorrências Patrimoniais (Quadro V.26).  
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Nº Designação Categoria Cronologia Localização 
Administrativa Topónimo Fontes Localização Face ao Projeto 

1 OP 1 Arqueológico Indeterminado Pombal, U F Guia, 
Ilha e Mata Mourisca Guia http://arqueologia.igespar.pt

/index.php?sid=sitios 
Área de incidência indireta da área de estudo.  
Coordenadas 39,943797 -8,807394 

Guia 

Mancha de Ocupação. Mancha de materiais líticos distribuídos por uma área de aproximadamente 1500m2, observáveis junto 
das barreiras deixadas pelas terraplanagens de um loteamento. O sítio denominado "Guia" enquadra-se na tipologia dos 

vestígios diversos de época pré-histórica e encontra-se implantado numa zona sobranceira a uma linha de água. A vegetação é 
abundante pelo que não foram detetados materiais arqueológicos. O terreno atual é um talude artificial. Provavelmente 

qualquer vestígio que possa existir não se encontra in situ. 

 

 
 

Quadro V.26 – Caraterização das Ocorrências Patrimoniais identificadas 
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5.12.2 – Medidas de Minimização  

As medidas de minimização têm como objetivo a preservação integral de todas as ocorrências 
de valor patrimonial identificadas na área afeta ao projeto e a salvaguarda de toda a 
informação arqueológica, arquitetónica, patrimonial e etnográfica que eventualmente poderá 
ser afetada. 

Na análise de impactes podem-se distinguir dois tipos de impactes: impactes diretos negativos 
e impactes indiretos negativos. Os primeiros significam a destruição da Ocorrência Patrimonial 
em causa, os segundos a alteração do seu contexto primitivo.  

Neste contexto teve-se em consideração: 

• A probabilidade de destruição da Ocorrência Patrimonial; 
• A possibilidade de degradação/destruição, devido à circulação de maquinaria pesada e 

pessoal afetos à obra da Ocorrência Patrimonial; 
• A possibilidade ou hipótese de destruição de vestígios arqueológicos relacionados com a 

existência de achados de superfície, ou notícia da sua existência; 
• A eventualidade ou hipótese de destruição de vestígios arqueológicos relacionados com 

a notícia de um achado isolado ou de um monumento já destruído.  

Avaliação de Impacte 

A Ocorrência Patrimonial 1 tem uma condicionante de nível 2: “Impacte Compatível - Por 
princípio, não resulta em condicionantes ao desenvolvimento do projeto, devendo, mesmo 
assim, ter o devido acompanhamento arqueológico de obras” (Ver Anexo 5). 

 

Quadro V.27 – Tabela síntese de avaliação de impacte das Ocorrências Patrimoniais 
identificadas 

Medidas de Minimização 

Na sequência dos trabalhos previstos indicados no capítulo da descrição do projeto, 
recomenda-se as seguintes medidas de minimização de caráter geral e específico. 



                                                                                                                                                                 
  

2021.107.EIA                                                                                             351                                                                                                  EXPANSÃO ZI GUIA 
 
 

- Medidas de minimização de carácter geral: 

M85. Medida de classe J - Prospeção sistemática da área de escavação antes e depois de se 
proceder à desmatação até se atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais dos solos 
removidos e acompanhamento arqueológico sistemático e integral de todos os revolvimentos 
de terras vegetais, com registo fotográfico e gráfico do processo seguido. 

- Medidas de minimização de carácter específico: 

M86. Na sequência dos trabalhos previstos indicados no capítulo da Descrição do projeto 
durante a fase de execução da obra, não se recomendam medidas de minimização específico 
para a OP1. 

5.12.3 – Conclusões e Adversidades ao Conhecimento 

O estudo de prospeção sistemática e de levantamento bibliográfico realizado no âmbito do 
projeto da “Expansão Norte da Zona Industrial da Guia” teve como objetivo a identificação de 
vestígios arqueológicos e património etnográfico e arquitetónico, que pudessem vir a ser 
afetados pela execução da obra. A investigação realizada permitiu compreender a dinâmica 
ocupacional da região e obter o máximo de informações respeitantes aos vestígios de 
paleocupação humana existentes na zona. Através da pesquisa foi, ainda, possível 
compreender as principais caraterísticas histórico-culturais da área de implantação do projeto e 
da sua envolvente. 

Comprova-se assim, que a área em estudo pertence a um concelho que teve uma ocupação 
permanente e de grande importância no contexto histórico do centro litoral de Portugal.  

Foi identificada uma Ocorrência Patrimonial (OP) de caráter arqueológico dentro da área de 
incidência indireta do projeto. Dentro da área de incidência direta não foram identificadas 
Ocorrências Patrimoniais. 

Em termos gerais o projeto tem uma condicionante arqueológica de nível 2: Impacte 
Compatível - Por princípio, não resulta em condicionantes ao desenvolvimento do projeto, 
devendo, mesmo assim, ter o devido acompanhamento arqueológico de obras.  

É assim proposta como medida de minimização geral, a medida de classe J: Prospeção 
sistemática da área de escavação antes e depois de se proceder à desmatação até se atingir o 
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substrato rochoso ou os níveis minerais dos solos removidos e acompanhamento Arqueológico 
de todas as ações de revolvimento de terras até ao substrato rochoso ou arqueologicamente 
estéril na área do projeto, incluindo as zonas de empréstimo, vazadouro e estaleiro. Todas as 
zonas de estaleiro, vazadouro e empréstimo, a serem utilizadas durante o projeto, deverão ser 
prospetadas pelo arqueólogo responsável pelo acompanhamento arqueológico da obra.  

Deve ter-se em conta que devido à extensão do projeto, sempre que existam duas ou mais 
máquinas de remoção de terras a trabalhar ao mesmo tempo e no espaço de mais de 20m 
entre ambas, deverá existir um segundo Arqueólogo / Técnico de Arqueologia de forma a 
assegurar esse trabalho.  

Deverão ser realizados Relatórios de Progresso / Notas Técnicas - sempre que necessário / 
solicitado pelo dono de obra ou pela tutela - e um Relatório Final. Este relatório deverá incluir 
um estudo sumário / caraterização do espólio recolhido. 

5.12.4 – Programa Ulterior de Trabalhos Arqueológicos 

• Previsão do Programa Ulterior de Trabalhos e Medidas Provisórias de Proteção e 
Conservação 

Considerando os resultados obtidos, prevê-se a necessidade de implementação:  

- Prospeção sistemática da área de escavação antes e depois de se proceder à desmatação até 
se atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais dos solos removidos. 

- Acompanhamento arqueológico sistemático e integral de todos os revolvimentos de terras 
vegetais, com registo fotográfico e gráfico do processo seguido. 

- No âmbito do acompanhamento arqueológico deve complementar-se a caraterização 
arqueológica através da consulta dos processos relativos aos sítios arqueológicos identificados, 
de cartografia e documentação histórica. 

- A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos durante o acompanhamento nas áreas de 
intervenção obriga à suspensão imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão 
competente da Tutela e demais autoridades, em conformidade com as disposições legais em 
vigor. Esta situação pode determinar a adoção de medidas de minimização complementares 
pelo que deve ser apresentada uma Nota Técnica com a descrição, avaliação do impacte, 
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registo gráfico e uma proposta de medidas a implementar. Deve ser tido em consideração que 
as áreas com vestígios arqueológicos conservados e que venham a ser afetados de forma 
irreversível têm que ser integralmente escavados. 

- A recolha de espólio móvel deve ocorrer de forma a prevenir qualquer perigo imediato para 
os bens, assim como deve ser executada sem que em momento algum seja colocada em perigo 
a integridade dos bens e assegurar a sua preservação a longo prazo empregando técnicas e 
métodos não destrutivos, em conformidade com a legislação em vigor (Resolução da 
Assembleia da República nº 51/2006, de 18 de julho e publicada pelo aviso 6/2012 de 26 de 
Março, Decreto-Lei nº164/97, de 27 de Junho e a Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro). 

5.13 – PAISAGEM 

5.13.1 – Metodologia 

Os critérios que nortearam a avaliação dos impactes basearam-se na perspetiva da conservação 
do valor cénico da paisagem e das caraterísticas paisagísticas, e na preservação da sua 
funcionalidade em termos de ocupação do solo. 

A identificação e avaliação dos impactes serão realizadas com base nas caraterísticas 
paisagísticas determinadas na situação de referência e nas caraterísticas técnicas do projeto. 

As zonas mais críticas e onde são expectáveis impactes mais significativos, são os locais que 
apresentam as seguintes caraterísticas paisagísticas: 

• Valor cénico – moderado a elevado; 

• Absorção visual – fraca a moderada; 

• Sensibilidade visual – moderada a elevada; 

• Acessibilidade Visual – moderada a elevada.  

Com a construção do projeto prevê-se que o número de observadores seja moderado quer 
durante a fase de construção quer durante a fase de exploração dada a envolvente do projeto 
ser predominantemente florestal, no entanto, verifica-se a presença da atual zona industrial da 
Guia. 
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5.13.2 – Fase de Construção 

Geralmente à fase de construção estão associados impactes negativos, que se relacionam com 
as várias atividades inerentes a esta fase. A movimentação de terras, a presença de maquinaria 
diversa e a presença dos estaleiros imprimem à envolvente a noção de desorganização espacial 
pouco aprazível. Esta consequência negativa conduzirá a impactes de maior ou menor 
significância quanto maior for a perceção a partir do exterior. 

Dado que área a intervencionar se situa num espaço sem ocupação e num ponto alto 
carateriza-se por possuir absorção visual moderada e pelo fato do número de observadores ser 
considerável considera-se que o impacte será negativo, pouco significativo, temporário e 
localizado.  

Durante a fase de construção ocorrerão impactes negativos na paisagem que resultam das 
atividades apresentadas em seguida: 

• Movimentação de terras  

A construção do projeto implicará a movimentação de terras. O efeito provocado pela sua 
remoção e pelo seu transporte através de maquinaria pesada implicará um impacte negativo, 
pouco significativo, direto, local, certo e temporário. 

• Estaleiros 

Os impactes paisagísticos na fase de construção decorrem da edificação de um conjunto de 
instalações provisórias de apoio à construção. Esta área poderá ficar localizada dentro da área 
do projeto, em área sem ocupação. No presente projeto, os locais propostos para estaleiro 
localizam-se fora da área de implantação, em que são locais do proponente próximos da zona 
de expansão e sem ocupação específica. 

A implantação do estaleiro e a construção do aviário terão um feito de intrusão visual e 
desorganização funcional e paisagística e uma alteração da estrutura intrínseca da paisagem 
devido à afetação dos seus componentes biofísicos. No entanto, estas situações alcançarão um 
término com o cessar das obras, que no presente caso se prevê ser de 18 meses. 
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Como se verifica, e dada a acessibilidade visual da área a intervencionar ser reduzida, o impacte 
visual daqui decorrente é baixo. Trata-se, contudo, de um impacte negativo, direto, 
temporário, apenas limitado à fase de construção, e com pouco significado. 

• Depósitos de materiais  

São zonas que provocam descontinuidade na paisagem em termos cromáticos e texturais, 
aliadas à presença de maquinaria pesada para o transporte de materiais. A suspensão de 
poeiras no ar e a sua deposição sobre o coberto vegetal será também um dos efeitos negativos. 
O impacte será negativo, pouco significativo, direto, certo e local. 

5.13.3 – Fase de Exploração 

Numa fase de funcionamento inicial, os lotes poderão ainda não estar totalmente ocupados, 
onde irá criar um aspeto de construção. A ocupação faseada dos lotes irá fazer com que os 
impactes da fase de construção se prolonguem também para a fase de funcionamento. 

Apesar da volumetria do projeto e conceção não ser facilmente integrada na paisagem, a 
topografia, e a presença de vegetação na envolvente irá conferir capacidade de absorção visual 
moderada, o que contribui para a minimização do impacte na paisagem. 

A acessibilidade visual real da zona industrial é moderada, uma vez que existem observadores 
fixos no local. A principal via que existe na envolvente, a Estrada da Guia, apresenta tráfego 
reduzido e com um número de utilizadores reduzido.  

Tendo em conta as caraterísticas da paisagem, o impacte em termos paisagísticos é pouco 
significativo, uma vez que a envolvente apresenta capacidade de absorção moderada, 
moderada acessibilidade visual e valor cénico moderado.    

5.13.4 – Medidas de Minimização 

• Fase de construção  

M87. Elaboração de um plano de gestão e manutenção dos acessos e dos pavilhões, de modo a 
minimizar a degradação irreversível dos materiais constituintes, dando um aspeto de abandono 
ao espaço, o que se refletirá na qualidade ambiental, nomeadamente no aspeto visual da 
propriedade; 
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M88. Deverá ser efetuado, na fase de desativação, o repovoamento de algumas árvores e de 
outras iniciativas para garantir o enquadramento paisagístico da área em estudo, após a 
remoção de todas as infraestruturas; 

M89. A desmatação deverá ser reduzida ao mínimo tendo em atenção a manutenção das 
condições adequadas para a prevenção de incêndios. Preconiza-se que os espaços de 
enquadramento sejam realizados com recursos a espécies autóctones e mais resistentes ao 
fogo; 

M90. Deverá ser implementado um projeto de integração paisagística na envolvência das 
edificações, de acordo com as indicações da componente da ecologia. 

M91. Durante a fase de construção preconiza-se que a instalação de estaleiros e outras 
estruturas inerentes à construção sejam localizadas o mais afastado possível de habitações; 

M92. Os caminhos de acesso ao local deverão ser mantidos em boas condições de circulação; 

M93. Durante o tempo húmido os veículos afetos à obra que circulem no exterior deverão 
manter os rodados isentos de lama, para tal o acesso à obra deve ser único e possuir lavagem 
de rodados. O efluente desta estrutura deverá ser decantado de modo a não aumentar a carga 
sólida nas linhas de água; 

M94. O projeto de integração paisagística deve ser iniciado o mais cedo possível. 

• Fase de Exploração  

M95. Para a fase de exploração deverá ser delineado um programa de desmatação limpeza dos 
espaços circundantes. 

M96. A valorização do empreendimento será conseguida através da implementação e 
manutenção do projeto de integração paisagística.  

5.13.5 – Síntese de Impactes 

Os impactes identificados para a componente da paisagem apresentam-se, resumidamente, no 
quadro que se apresenta em seguida. 
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Fase de 

Ocorrência 
Principais Impactes Caraterização do Impacte Efeito Sinergético 

Fase de 

Construção 

Movimentação de terras Negativo pouco significativo, direto, local, 

certo e temporário 
Qualidade do ar 

Localização de Estaleiros 
Negativo pouco significativo, direto, local, 

certo e temporário 
Qualidade do ar 

Depósito de materiais Negativo pouco significativo, direto, local, 

certo e temporário 
Qualidade do ar 

Fase de 

Exploração 

Presença da Zona 
Industrial 

Negativo pouco significativo, direto, local, 

certo e permanente 
- 

Quadro V.28 – Síntese de impactes no fator ambiental paisagem 

5.13.6 – Programa de Monitorização 

Não se prevê um programa de monitorização, para este fator ambiental, face ao tipo de 
impactes previstos. 

5.14 – RESÍDUOS 

5.14.1 – Resíduos Gerados  

• Fase de Construção  

A produção de resíduos depende dos processos de construção adotados por cada empreiteiro, 
dos materiais selecionados para a obra, estando também intimamente relacionada com a 
forma como os trabalhadores executam as tarefas implícitas às atividades de construção. Deste 
modo a quantificação de resíduos para a fase de construção não é possível nesta fase. 

As tipologias de resíduos referidas resultam das diversas ações de preparação do terreno e da 
construção das infraestruturas que compõem o projeto.  

Os resíduos serão encaminhados por operadores licenciados para destino final adequado. Não 
se perspetivam situações que impeçam o normal desenvolvimento da empreitada de 
construção. Na zona em causa encontram-se registados diversos operadores licenciados para a 
gestão de um conjunto diverso de tipologias de resíduos, nomeadamente RCD. 
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No Quadro V.29 identificam-se os resíduos típicos, código LER e respetivo destino final que se 
geram em empreitadas de construção de natureza similar. 
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Resíduo Código LER Designação LER Perigosidade Acondicionamento Destino Final 

Tintas com solvente 08 01 11 
Resíduos de tintas e vernizes 

contendo solventes orgânicos ou 
outras substâncias perigosas 

Sim Lata D09 (tratamento físico-químico) 

Tintas com água 08 01 12 
Resíduos de tintas e vernizes não 

abrangidos em 08 01 11 
Não Lata D09 (tratamento físico-químico) 

Resíduos de remoção de 
tintas e vernizes com 
substâncias perigosas 

08 01 17 

Resíduos da remoção de tintas e 
vernizes contendo solventes 

orgânicos ou outras substâncias 
perigosas 

Sim Lata 
D01 (deposição em aterro) 

D09 (tratamento físico-químico) 

Resíduos de remoção de 
tintas e vernizes sem 
substâncias perigosas 

08 01 18 
Resíduos da remoção de tintas e 

vernizes não abrangidos em 08 01 
17 

Não Lata 
D01 (deposição em aterro) 

D09 (tratamento físico-químico) 

Resíduos de colas ou vedantes 
com substâncias perigosas 

08 04 09 
 

Resíduos de colas ou vedantes 
contendo solventes orgânicos ou 

outras substâncias perigosas 
Sim Lata 

D01 (deposição em aterro) 
D09 (tratamento físico-químico 

Resíduos de colas ou vedantes 
sem substâncias perigosas 

08 04 10 
Resíduos de colas ou vedantes 
não abrangidos em 08 04 09 

Não Lata 
D01 (deposição em aterro) 

D09 (tratamento físico-químico  

Óleos lubrificantes minerais 13 02 05 
Óleos minerais não clorados de 

motores, transmissões e 
lubrificação 

Sim Jerrican R09 (reutilização de óleos) 

Óleos lubrificantes sintéticos 13 02 06 
Óleos sintéticos de motores, 
transmissões e lubrificação 

Sim Jerrican R09 (reutilização de óleos) 

Óleos lubrificantes 
biodegradáveis 

13 02 07 
Óleos facilmente biodegradáveis 

de motores, transmissões e 
lubrificação 

Sim Jerrican R09 (reutilização de óleos) 
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Resíduo Código LER Designação LER Perigosidade Acondicionamento Destino Final 

Gasóleo 13 07 01 Fuelóleo e gasóleo Sim Jerrican R09 (reutilização de óleos) 
Gasolina 13 07 02 Gasolina Sim Jerrican R09 (reutilização de óleos) 

Embalagens de papel e cartão 
recolhidas separadamente 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão Não Contentor R03 (reciclagem) 

Embalagens de plástico 
recolhidas separadamente 

15 01 02 Embalagens de plástico Não Contentor R03 (reciclagem) 

Embalagens de madeira 
recolhidas separadamente 

15 01 03 Embalagens de madeira Não Contentor R03 (reciclagem) 

Embalagens de metal 
recolhidas separadamente 

15 01 04 Embalagens de metal Não Contentor R03 (reciclagem) 

Embalagens compósitas 
recolhidas separadamente 

15 01 05 Embalagens compósitas Não Contentor 
D01 (deposição em aterro) 

R03 (reciclagem) 

Misturas de embalagens 15 01 06 Misturas de embalagens Não  Contentor 
D01 (deposição em aterro) 

R03 (reciclagem) 

Embalagens contaminadas 
com substâncias perigosas 

15 01 10 
Embalagens contendo ou 

contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 

Sim Contentor 
R03/04/05 (reciclagem) 

D01 (deposição em aterro de 
resíduos perigosos) 

Panos de limpeza e vestuário 
de proteção contaminado 
com substâncias perigosas 

15 02 02 

Absorventes, materiais 
filtrantes 

(incluindo filtros de óleo não 
anteriormente especificados), 

panos de limpeza e vestuário de 
proteção, contaminados por 

substâncias perigosas 

Sim Contentor 
R03 (reciclagem) 

D01 (deposição em aterro de 
resíduos perigosos) 
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Resíduo Código LER Designação LER Perigosidade Acondicionamento Destino Final 

Panos de limpeza e vestuário 
de proteção sem substâncias 

perigosas 
15 02 03 

Absorventes, materiais 
filtrantes, panos de limpeza e 

vestuário de proteção não 
abrangidos em 15 02 02 

Não Contentor R03 (reciclagem) 
D01 (deposição em aterro) 

Pneus usados 16 01 03 Pneus usados Não Contentor R04 (reciclagem) 

Filtros de óleo 16 01 07 Filtros de óleo Sim Contentor R01 (valorização energética) 
R09 (reutilização de óleos) 

Resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos 

16 02 14 
Equipamento fora de uso não 

abrangido em 16 02 09 a 06 02 
13  

Não  Contentor R04 (reciclagem) 
D01 (deposição em aterro) 

Betão 17 01 01 Betão Não Contentor 
R05 (reciclagem ou 

reutilização) 
D01 (deposição em aterro) 

Tijolos 17 01 02 Tijolos Não Contentor 
R05 (reciclagem ou 

reutilização) 
D01 (deposição em aterro) 

Ladrilhos, telhas e cerâmicas 17 01 03 
Ladrilhos, telhas e materiais 

cerâmicos 
Não Contentor 

R05 (reciclagem ou reutilização) 
D01 (deposição em aterro) 

Misturas ou frações separadas 
de betão, tijolos, ladrilhos, 

telhas e materiais 
contaminados 

17 01 06 

Misturas ou frações separadas 
de betão, tijolos, ladrilhos, 

telhas e materiais cerâmicos 
contendo substâncias perigosas 

Sim Contentor 
R05 (reciclagem) 

D01 (deposição em aterro de 
resíduos perigosos) 
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Resíduo Código LER Designação LER Perigosidade Acondicionamento Destino Final 

Misturas ou frações separadas 
de betão, tijolos, ladrilhos, 
telhas não contaminados 

17 01 07 

Misturas de betão, tijolos, 
ladrilhos, telhas e materiais 

cerâmicos não abrangidas em 
17 01 06 

Não Contentor 
R05 (reciclagem) 

D01 (deposição em aterro) 

Madeira 17 02 01 Madeira Não Contentor 
R01 (valorização energética) 

R03 (reciclagem) 

Vidro 17 02 02 Vidro Não Contentor 
R05 (reciclagem ou reutilização) 

D01 (deposição em aterro) 

Plástico 17 02 03 Plástico Não Contentor 
R05 (reciclagem ou reutilização) 

D01 (deposição em aterro) 

Vidro, plástico e madeira 
contaminados  

17 02 04 
Vidro, plástico e madeira 

contendo ou contaminados 
com substâncias perigosas 

Sim Contentor 
R05 (reciclagem) 

D01 (deposição em aterro de 
resíduos perigosos) 

Misturas betuminosas 
contendo alcatrão 

17 03 01 
Misturas betuminosas 

contendo alcatrão 
Sim  Contentor 

R02 (Recuperação/regeneração 
de solventes) 

R04 (Reciclagem/recuperação 
de metais e de ligas) 

D01 (deposição em aterro de 
resíduos perigosos) 

Misturas betuminosas sem 
substâncias perigosas 

17 03 02 
Misturas betuminosas não 

abrangidas em 17 03 01 
Não Contentor 

R02 (Recuperação/regeneração 
de solventes) 

R04 (Reciclagem/recuperação 
de metais e de ligas) 
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Resíduo Código LER Designação LER Perigosidade Acondicionamento Destino Final 

Sucata de alumínio 17 04 02 Alumínio Não Contentor R04 (reciclagem) 
Sucata de ferro e aço 17 04 05 Ferro e aço Não Contentor R04 (reciclagem) 

Sucata de metais diversos 17 04 07 Mistura de metais. Não Contentor R04 (reciclagem) 

Resíduos metálicos contendo 
substâncias perigosas 

17 04 09 
Resíduos metálicos 

contaminados com substâncias 
perigosas. 

Sim Contentor 
R04 (reciclagem) 

D09 (tratamento físico-químico) 

Solos e rochas não 
contaminados 

17 05 04 
Solos e rochas não abrangidos 

em 17 05 03 
Não Contentor 

D01 (deposição em aterro) 
R05 (reutilização) 

Mistura de resíduos de 
construção e demolição 

contaminados com 
substâncias perigosas 

17 09 03 

Outros resíduos de construção 
e demolição (incluindo misturas 

de resíduos) contendo 
substâncias perigosas 

Sim Contentor 
D01 (deposição em aterro de 

resíduos perigosos) 

Mistura de resíduos de 
construção e demolição não 

contaminados 
17 09 04 

Mistura de resíduos de 
construção e demolição não 

abrangidos em 17 09 01, 17 09 
02 e 17 09 03 

Não Contentor 
R05 (reciclagem) 

D01 (deposição em aterro) 

Papel e cartão recolhido 
seletivamente 

20 01 01 Papel e cartão Não Contentor R03 (reciclagem) 

Vidro  20 01 02 Vidro Não Contentor R05 (reciclagem) 

Lâmpadas fluorescentes 20 01 21 
Lâmpadas fluorescentes e 
outros resíduos contendo 

mercúrio 
Sim Contentor R05 (reciclagem) 
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Resíduo Código LER Designação LER Perigosidade Acondicionamento Destino Final 

Equipamento elétrico e 
eletrónico fora de uso 

20 01 36 

Equipamento elétrico e 
eletrónico fora de uso não 

abrangido em 20 01 21, 20 01 
23 ou 20 01 35 

Não Contentor R05 (reciclagem) 

Plásticos 20 01 39 Plásticos Não Contentor R03 (reciclagem) 

Metais 20 01 40 Metais Não Contentor R04 (reciclagem) 

Resíduos vegetais  20 02 01 Resíduos biodegradáveis Não Contentor R03 (compostagem) 

Terras e pedras 20 02 02 Terras e pedras Não Contentor R05 (reutilização) 

Outros resíduos vegetais 20 02 03 
Outros resíduos não 

biodegradáveis 
Não Contentor R03 (compostagem) 

Quadro V.29 – Resíduos previstos na fase de construção 

Nestas condições e atendendo a que uma parte importante dos resíduos gerados será encaminhada para valorização e que existe na região de 
Leiria, capacidade instalada de gestão das diversas tipologias de resíduos que serão gerados, considera-se que este impacte será negativo, 
pouco significativo, certo, temporário e irreversível. 
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• Fase de Exploração  

Durante a fase de exploração, os resíduos produzidos num loteamento são em função das 
atividades económicas a serem instaladas no loteamento, desta forma nesta fase não é possível 
descriminar os resíduos gerados. 

No Quadro V.30 identificam-se os resíduos típicos que poderão produzidos, código LER e 
respetivo destino final. 
 

Resíduo Código LER Designação LER Destino Final 

Óleos lubrificantes minerais 13 02 05 
Óleos minerais não clorados de 

motores, transmissões e lubrificação 
R09 (reutilização de óleos) 

Óleos lubrificantes sintéticos 13 02 06 
Óleos sintéticos de motores, 

transmissões e lubrificação 
R09 (reutilização de óleos) 

Óleos lubrificantes 

biodegradáveis 
13 02 07 

Óleos facilmente biodegradáveis de 

motores, transmissões e lubrificação 
R09 (reutilização de óleos) 

Gasóleo 13 07 01 Fuelóleo e gasóleo R09 (reutilização de óleos) 

Gasolina 13 07 02 Gasolina R09 (reutilização de óleos) 

Embalagens de papel e cartão 

recolhidas separadamente 
15 01 01 Embalagens de papel e cartão R03 (reciclagem) 

Embalagens de plástico 

recolhidas separadamente 
15 01 02 Embalagens de plástico R03 (reciclagem) 

Embalagens de madeira 

recolhidas separadamente 
15 01 03 Embalagens de madeira R03 (reciclagem) 

Embalagens de metal 

recolhidas separadamente 
15 01 04 Embalagens de metal R03 (reciclagem) 

Misturas de embalagens 15 01 06 Misturas de embalagens 
D01 (deposição em aterro) 

R03 (reciclagem) 

Resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrónicos 
16 02 14 

Equipamento fora de uso não 

abrangido em 16 02 09 a 06 02 13 

R04 (reciclagem) 

D01 (deposição em aterro) 
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Resíduo Código LER Designação LER Destino Final 

Papel e cartão recolhido 
seletivamente 

20 01 01 Papel e cartão R03 (reciclagem) 

Vidro  20 01 02 Vidro R05 (reciclagem) 

Lâmpadas fluorescentes 20 01 21 
Lâmpadas fluorescentes e 
outros resíduos contendo 

mercúrio 
R05 (reciclagem) 

Quadro V.30 – Resíduos previstos na fase de exploração da ETAR 

Deverão estar previstos contentores diferenciados de acordo com os resíduos a depositar. 

A escolha dos contentores deverá ter em conta a especificidade dos materiais a recolher, 
nomeadamente, volume, peso e perigosidade. 

Para o correto funcionamento do sistema aconselha-se a distinção visual dos contentores 
segundo o tipo de resíduo. Para isso deverão ser colocados contentores de cores distintas, de 
tal modo que cores iguais indiquem resíduos da mesma classe. 

5.14.2 – Avaliação de Impactes 

• Fase de Construção  

O Plano de Gestão Ambiental (PGA), a desenvolver para a fase em epígrafe, integrará 
procedimentos relacionados com a gestão de resíduos, contribuindo assim para que se proceda 
à correta gestão de resíduos no decorrer da obra, pelo que não são expectáveis impactes 
negativos significativos resultantes da produção de resíduos na fase de construção.  

Para que não ocorram impactes negativos as normas medidas de segurança e em particular as 
medidas preventivas devem ser rigorosamente acauteladas. 

Em seguida apresentam-se alguns procedimentos caraterísticos dos resíduos nos Planos de 
Gestão Ambiental: 

- Gestão de resíduos; 

- Movimentação e reutilização de terras e entulhos; 



                                                                                                                                                                 
  

2021.107.EIA                                                                                             367                                                                                                  EXPANSÃO ZI GUIA 

- Transporte e armazenamento de substâncias perigosas; 

- Separação e armazenamento de resíduos; 

- Preenchimento das guias de acompanhamento de resíduos; 

- Preenchimento do mapa de registo de resíduos. 

Apesar do desenvolvimento do PGA, a execução dos trabalhos de construção ao implicar a 
utilização de materiais de construção e materiais necessários ao bom funcionamento das 
máquinas, tais como óleos, lubrificantes e combustíveis, pode resultar em situações de 
possíveis impactes. Em caso de acidente, parte destes materiais poderão ser vertidos no solo, 
podendo então, ser transportados para os cursos de água por intermédio do escoamento 
superficial, ou contaminar as águas subterrâneas por infiltração. Nesta situação, os impactes 
serão negativos, significativos, incertos, temporários, reversíveis, diretos a indiretos, locais a 
concelhios. 

Por estas razões é essencial o controlo rigoroso da utilização e deposição dos materiais de 
construção, aplicando-se todos os esforços de forma a evitar descargas acidentais. 

Outra consequência das obras de construção, passa pelo armazenamento temporário de 
resíduos na obra, que aliada à presença de maquinaria pesada, contribui para a degradação da 
paisagem, resultando num impacte negativo, significativo, direto, certo, temporário, 
reversível e local. 

Para esta fase do projeto apresenta-se no Tomo 3, o Plano de Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição (PGRCD) desenvolvido. 

• Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, todos os resíduos serão separados seletivamente e 
encaminhados por operadores licenciados para destino final adequado. Os impactes serão 
positivos, pouco significativos, certos, diretos e locais. 

5.14.3 – Medidas de Minimização 

• Fase de Construção  
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As medidas propostas para esta fase são as seguintes: 

M97. Exploração e gestão do estaleiro (incidindo sobre o transporte de materiais de/para o 
estaleiro, gestão de produtos, efluentes e resíduos) e à sua desativação de forma a preservar a 
qualidade do ambiente e qualidade de vida nas zonas exteriores e minimizar a degradação 
originada por esta atividade;  

M98. Implementação de Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
(PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março; 

M99. Deverão ser adotadas as boas práticas na gestão dos resíduos;  

M100. Cumprimento das demais disposições legais em matéria de resíduos preconizadas pelo 
Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 Setembro, e ainda no que se refere a resíduos de natureza 
específicos, como sejam óleos usados, embalagens, etc. Deverão ainda ser atendidas as 
disposições legais em matéria de transporte de resíduos, cumprimento de acordo com a 
Portaria nº 335/97, 16 Maio;  

• Fase de Exploração 

As medidas propostas para esta fase são as seguintes: 

M101. O proponente deverá acautelar que o destino final dos resíduos é realizado por 
operadores licenciados, tendo em consideração o princípio da hierarquia das operações de 
gestão de resíduos;  

M102. Proceder a uma correta gestão dos resíduos produzidos na ETAR (lamas, gorduras, 
gradados e areias) no que respeita o seu armazenamento e destino final;  

M103. Necessidade de implementar um Plano de Gestão de Resíduos, minimização da 
quantidade de lamas a serem produzidas, maximizar a quantidade de lamas a valorizar. 

5.15 – IMPACTES CUMULATIVOS 

Impactes cumulativos são impactes causados pela presença do projeto em combinação com 
atividades que possam provocar igualmente impactes, sejam da mesma natureza ou não. 
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Na área em análise existe a atual zona industrial da Guia, pelo que poderão existir impactes 
cumulativos.  

A intervenção proposta pelo projeto que corresponde à expansão norte não induz à ocorrência 
de impactes negativos de natureza cumulativa decorrentes da fase de construção, dado que a 
atual zona industrial tem praticamente todos os lotes construídos. 

Na fase de exploração poderão ocorrer impactes cumulativos, tendo em atenção a proximidade 
da atual zona industrial e que serão expetáveis. 

Nos recursos hídricos, o principal impacte reporta-se à área a impermeabilizar com cerca de  
11,08 ha, sendo esta uma alteração no sistema de drenagem que se traduz no aumento da 
velocidade de escoamento superficial, reduzindo a infiltração da precipitação no terreno.  

Atualmente a zona industrial existente apresenta uma área já impermeabilizada de 12,31 ha, o 
que juntamente com a área agora em estudo reduz a área de recarga. Devido à 
impermeabilização do solo e o rebaixamento do nível piezométrico, podem causar a diminuição 
da produtividade das captações de água localizadas na envolvente, contudo, dada a distância 
considerável a que estão, não se prevê a afetação da sua recarga nem usos associados.  

As captações mais próximas da área do projeto captam a profundidades superiores a 60 m. 
Caso ocorra afetação deverá ser garantida pelo proponente a construção de nova captação, por 
forma a garantir o abastecimento de água. O impacte será negativo, significativo, improvável, 
permanente, irreversível e local.  

A rede de drenagem das águas pluviais prevista no âmbito do presente projeto, recolhe parte 
das águas pluviais provenientes da atual zona industrial. Poderá existir impactes cumulativos 
com as águas pluviais drenadas para a ribeira da Guia a montante da Estrada da Guia. No 
entanto, não se prevê impactes, uma vez que a descarga da mesma é efetuada a jusante da PH, 
existente na Estrada da Guia e em que os cálculos de caudais apresentados já têm em conta as 
duas zonas industriais. 

Na fase de exploração, com a presença da área de expansão é expetável o aumento de tráfego 
gerado principalmente na Estrada da Guia, o que traduz um impacte cumulativo negativo, mas 
pouco significativo ao nível da qualidade do ar e do ruído. 
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Ao nível da economia, 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. 
 
A atual Zona Industrial da Guia apresenta industrias de base tecnológica, metalomecânica e 
construções metálicas e química, pelo que o projeto pode ter um impacte cumulativo na 
qualidade do ar e do ruído. Assim, espera-se que o funcionamento da expansão resulte num 
impacte negativo, pouco significativo, direto, provável, irreversível e de escala regional. 
Atendendo ao fato de não ser possível, nesta fase do projeto, quantificar as cargas poluentes 
emitidas para a atmosfera com origem na laboração das indústrias a instalar, considera-se o 
impacte pouco significativo. 

6 – ANÁLISE DE RISCOS 

6.1 – INTRODUÇÃO 

A avaliação e análise de riscos associados ao projeto é efetuada em função da probabilidade e 
respetiva magnitude de ocorrência do risco. 

A análise de riscos visa verificar os riscos que poderão ocorrer com a construção do projeto no 
ambiente. Para o concelho de Pombal, encontra-se em vigor o Plano Municipal de Emergência 
de Proteção Civil de Pombal (PMEPCP) que foi elaborado de acordo com a Lei de Bases da 
Proteção Civil, no sentido de permitir enfrentar a generalidade das situações de acidente grave 
ou catástrofe admitidas para o concelho. 

O PMEPCP, aprovado pelo Aviso n.º19106/2020 de 23 de novembro, constitui um documento 
de referência que define as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários 
organismos, serviços e estruturas, em termos de Proteção Civil no território do município da de 
Pombal, em resultado de manifestações de riscos naturais, tecnológicos (antrópicos) ou mistos. 

Com a primeira revisão do PDM do concelho publicado em abril de 2014, foi elaborada uma 
análise e disgnóstico de riscos naturais e tecnológicos para o concelho. De acordo com o 
referido relatório, foram identificados três tipos de riscos/perigos: naturais, tecnológicos e 
mistos (Quadro V.3). 
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Quadro VI.1 – Riscos naturais, tecnológicos e mistos no concelho de Pombal 

6.2 – PRINCIPAIS RISCOS IDENTIFICADOS NO CONCELHO DE POMBAL 

De acordo com o relatório elaborado, de todos os riscos identificados para o concelho, os que 
se apresentam com maior probabilidade de ocorrer são os seguintes: 

• Nevoeiros, em que a freguesia onde se insere o projeto dada a proximidade ao Oceano 
Atlântico, apresenta uma elevada suscetibilidade (na ordem dos 40%). A ocorrência de 
nevoeiros pode levar entre outras a perturbação na rede rodoviária; 

• Seca, em que o concelho de Pombal apresenta uma suscetibilidade elevada em que este 
risco se encontra relacionado com diversos fatores como o incorreto ordenamento do 
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território, falta de infraestruturas de armazenamento de água, incorreta gestão do 
consumo de água e desflorestação; 

• Acidentes com transportes terrestres de mercadorias perigosas, em que uma das 
principais vias de transporte deste tipo de mercadorias identificada no concelho, é a 
EN109 que atravessa a freguesia da Guia. Esta via apresenta uma vulnerabilidade muito 
elevada. 

• Acidentes em Áreas e Parques Industriais, em que se destaca o parque industrial da 
Guia que tem sido potenciado pela presença do eixo viário da A17. De uma forma geral 
e atendendo ao tipo de empresas implantadas nos parques e área existentes, podemos 
definir com principais perigosidades: 

• Incêndio - com emissão de nuvens de fumo que podem provocar sufocação e 
intoxicações pelo que o DL n.º 220/2008, de 12 de novembro, prevê a 
sujeição destas industrias ao regime de segurança contra incêndios.  

• Explosão - com propagação de uma onda de choque violenta para o exterior 
da zona fabril, na qual as ondas de radiação térmica e de sobrepressão são 
causadoras de danos na população e no património edificado, podendo 
atingir distâncias relativamente grandes;  

• Fuga de gás - suscetíveis de serem, consoante as concentrações, tóxicas, 
explosivas ou corrosivas. A sua propagação é função da direção e da 
velocidade do vento e quando se verifica a libertação de gases tóxicos é a 
população que apresenta maior vulnerabilidade numa extensão geralmente 
bastante maior, e o património edificado não será praticamente afetado; 

• Derrames de substâncias perigosas - será principalmente afetado o 
ambiente, nomeadamente os recursos hídricos e o solo.  

• Incêndios Florestais, em que a freguesia da Guia é das freguesias com maior percentagem 
de risco elevado (69,67%) à sua ocorrência. 

6.3 – AÇÃO DOS RISCOS SOBRE O PROJETO 

Os riscos identificados para o concelho de Pombal e que poderão afetar de alguma forma o 
projeto em estudo, nomeadamente o seu funcionamento são apresentados no Quadro VI.1. 



                                                                                                                                                                 
  

2021.107.EIA                                                                                             373                                                                                                  EXPANSÃO ZI GUIA 

RISCOS DANOS SOBRE O PROJETO 
PROBABILIDADE DE 
AFETAR O PROJETO 

Ondas de Calor e Vagas 
de Frio 

A ocorrência de ondas de calor e vagas de frio podem afetar 
os trabalhos a realizar e consequentemente uma diminuição 

da produtividade das atividades económicas presente no 
parque. Estas alterações nas condições meteorológicas pode 
levar a um aumento dos consumos energéticos, diminuição 

das disponibilidades de água e consequentemente a um 
aumento de custos 

Moderada 

Nevoeiro 

O local de implantação do projeto apresenta cerca de 41% de 
suscetibilidade elevada de ocorrência de nevoeiros. As 
condições meteorológicas podem afetar os trabalhos, 

circulação de veículos afetos ao parque e consequentemente 
redução da produção e aumento dos custos de produção 

Moderada a elevada 

Cheias e Inundações 

A ocorrência de cheias e inundações está associada a chuvas 
intensas e/ou prolongadas. Na envolvente ao projeto 

localiza-se a Ribeira da Guia, não se prevendo que possa 
ocorrer estes fenómenos dada a distância a que se encontra 

e a topografia do terreno. 

Reduzida 

Sismos e Movimentos 
de Vertentes 

As ocorrências destes fenómenos podem colocar em causa a 
estabilidade e integridade dos edifícios causando danos. No 
concelho de Pombal, as freguesias que se localizam a oeste 
do concelho são as que apresentam menor suscetibilidade. 

Os movimentos de vertentes encontram-se associados a 
declives mais acentuados e vertentes voltadas a norte, o que 

não se verifica com o local de implantação do projeto. 

Reduzida 

Acidentes  Rodoviários 
e Ferroviários 

A ocorrência destes acidentes provoca danos essencialmente 
ao nível das viaturas e envolvente, incêndio em caso de 

derrames de combustíveis e contaminação do meio 
ambiente. Estes riscos podem colocar em causa 

constrangimentos nas vias e consequentemente circulação 
de mercadorias 

Moderada 

Acidentes com 
Transportes Terrestres 

de Mercadorias 
Perigosas 

A ocorrência destes acidentes pode provocar incêndios e/ou 
explosões, fugas de gás e substâncias inflamáveis ou 

corrosivas e emissão de radiações. Dada a envolvente ser 
predominantemente florestal, este tipo de acidentes pode 

causar danos como contaminação de solos, incêndios, 
inalação de gases tóxicos e problemas de saúde. 
e consequentemente circulação de mercadorias 

Moderada 
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Acidentes em Parques 
Industriais 

A ocorrência destes acidentes pode provocar incêndios e/ou 
explosões, derrames de substâncias perigosas, libertação de 

gases, afetação de vias e infraestruturas existentes. As 
unidades industriais mais próximas são os aviários e 

pedreiras. 

Reduzida 

Acidentes que 
envolvam Substâncias 
Perigosas e Acidentes 

com Instalações de 
Combustíveis  

A ocorrência destes acidentes podem provocar incêndios 
e/ou explosões, derrames de substâncias perigosas, 

libertação de gases, afetação de vias e infraestruturas 
existentes e rotura/avarias  de equipamentos 

Reduzida 

Incêndios Florestais 

A predominância de área florestal em toda a envolvente 
permite indicar a possibilidade de incêndios florestais. Em 

caso disso, os danos ou perdas de equipamentos e matérias-
primas poderão ser totais 

Elevada 

Colapso de Pontes 

A circulação rodoviária junto à nova zona industrial é feita 
preferencialmente pela Estrada da Guia em que a travessia 

da via ferroviária existente é realizada através de uma 
passagem superior, em caso de colapso, o percurso teria 

quer alterado levando a um aumento do tempo e de custos. 
A distribuição de produtos poderia  ser afetada. 

Reduzida 

Degradação e 
contaminação de 

aquíferos 

A zona industrial será abastecida pela rede de abastecimento 
de água existente não havendo necessidade de recorrer a 

captações de água. A probabilidade de ocorrência é menor 
não colocando em  causa a atividade do parque. 

A ocorrência derrames de combustíveis ou outros poluentes  
e consequentemte contaminação do aquífero presente. 

Reduzida 

Quadro VI.2 – Principais riscos existentes na área do projeto  

No quadro anterior identificaram-se os riscos com maior possibilidade de ocorrer sobre o 
projeto, onde se destaca a ocorrência de nevoeiros, ondas de calor e vagas de frio, acidentes 
ferroviários e ferroviários, acidentes com transportes terrestres de mercadorias perigosas e 
incêndios florestais. 

6.4 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS DO PROJETO SOBRE O AMBIENTE 

No quadro seguinte apresentam-se os riscos identificados que o projeto pode causar no 
ambiente. 
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FATORES DE RISCO POTENCIAIS EFEITOS 
MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO/MINIMIZAÇÃO 
Fase de Construção 

Derrame de óleos, 
combustíveis e outros 

produtos poluentes na zona 
de obra e estaleiros 

Contaminação dos solos e/ou 
águas subterrâneas e superficiais 

Adequada implementação do 
estaleiro e de medidas de gestão 
ambiental durante a sua exploração. 

Existência de substâncias 
químicas inflamáveis no 

estaleiro, armazenadas de 
forma inadequada 

Incêndio ou explosão 
Controlo adequado dos materiais 
armazenados e implementação de 
medidas de gestão do estaleiro. 

Fase de Exploração 

Efluentes produzidos 

Contaminação local caso se verifique 
rotura e/ou fugas no sistema de 
encaminhamento para das águas 

residuais. Pode conduzir à 
contaminação dos solos e águas 

superficiais e subterrâneas 

Verificação periódica das 
infraestruturas. 

Presença das infraestruturas 
da zona industrial 

Aumento do número de indústrias 
com a possibilidade de contaminação 

de águas, solos e ar 

Adequada implementação de 
medidas de gestão ambiental 
durante a sua exploração. 

Quadro VI.3 – Análise de riscos durante a fase de construção e exploração  

6.5 – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Para a prevenção dos possíveis riscos identificados nos pontos anteriores deverão ser 
implementadas todas a normas da legislação em vigor assim como as medidas de minimização 
definidas no presente EIA. A estas crescem, ainda, as seguintes medidas:   

M104. Numa fase prévia à obra, as possíveis afetações das acessibilidades derivadas da 
execução do projeto deverão ser do prévio conhecimento dos agentes de proteção civil local; 

M105. Deverá ser incluído no Plano de Segurança/Emergência, entre outras informações, os 
procedimentos a levar a cabo pela empresa responsável, de forma a minimizar os potenciais 
efeitos negativos, nomeadamente:  

M106. Assegurar as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado aos 
organismos de socorro a envolver em situações de acidente/emergência, para a ocorrência de 
acidentes ou outras situações de emergência;  
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M107. Tomar medidas de segurança, de modo a que a manobra de viaturas e o manuseamento 
de determinados equipamentos não venha a estar na origem de focos de incêndio;  

M108. Prestar atenção ao armazenamento de matérias perigosas no espaço físico do estaleiro, 
devendo ser assegurado o cumprimento das normas de segurança respeitantes. Os locais de 
armazenamento deverão estar devidamente assinalados, compartimentados e 
impermeabilizados, com vista a evitar situações de derrames, explosão ou incêndio e garantir 
desta forma a sua estanquicidade;  

M109. Remover de modo controlado todos os despojos das ações de desmatação, 
desflorestação, corte ou decote de árvores, cumpridas que sejam as disposições legais que 
regulam esta matéria. Estas ações deverão ser realizadas fora do período crítico de incêndios 
florestais e utilizando mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas; 

M110. Todos os colaboradores deverão estar familiarizados com os procedimentos definidos 
neste Plano, no qual constem as medidas a tomar para controlo das situações de emergência e 
os meios para limitar as suas consequências, incluindo uma descrição do equipamento de 
segurança e meios e recursos disponíveis. Neste âmbito, devem ainda ser realizados exercícios 
e simulacros na área industrial, com o envolvimento dos agentes de proteção civil e meios 
externos que se considerem necessários. 

7 – GESTÃO AMBIENTAL 

7.1 – ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO  

A empreitada de construção deverá ser acompanhada por um técnico com formação da área de 
ambiente de forma a garantir as boas práticas e procedimentos ambientalmente corretos 
durante a fase de construção. 

Em seguida listam-se algumas medidas a observar durante a fase de construção: 

- Acautelar a proteção das águas subterrâneas, evitando derramamentos de óleos e 
combustíveis na fase de construção, e proceder à sua imediata limpeza em caso de 
acidente;  

- No que se refere à localização dos estaleiros, estes devem ser, sempre que possível, 
colocados fora de áreas de RAN, REN, perímetros de proteção das captações e afastados 
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dos aglomerados populacionais; 

- Os esgotos domésticos deverão ser encaminhados para uma caixa estanque para posterior 
remoção por limpa fossas e descarga assegurada para uma ETAR, ou deverá ser instalada 
uma ETAR compacta no local. A definição destas medidas preventivas deverá estar a cargo 
do empreiteiro e ser apresentada numa fase preparatória da obra; 

- A lavagem de viaturas deverá ser realizada num local impermeabilizado e com drenagem 
separativa para um tanque de sedimentação. A definição destas medidas preventivas 
deverá estar a cargo do empreiteiro e ser apresentada numa fase preparatória da obra; 

- O empreiteiro deverá assegurar com a entidade responsável pelo tratamento dos resíduos 
sólidos o destino final apropriado dos materiais removidos. 

As zonas de depósito provisório, caraterísticas deste tipo de obra, devem ter em conta as 
condicionantes já identificadas e estar bem demarcadas e delimitadas, na medida do possível, 
desde o início da obra e não deverão localizar-se em zonas de REN ou RAN. 

Os locais já descaraterizados devem ser privilegiados para a colocação dos estaleiros de apoio à 
obra, com acordo prévio do proprietário. 

A desmatação deve ser reduzida ao mínimo indispensável e os materiais devem ser 
prontamente removidos. 

No que concerne à qualidade do ar, a aplicação de algumas medidas cautelares/minimizadoras, 
generalistas e simples, poderá reduzir ainda mais a sua magnitude. 

Durante a fase de construção, é importante ter em conta os seguintes aspetos: 

- Escolha de locais o mais distanciado possível dos aglomerados habitacionais para instalação 
de estaleiros, parqueamento de viaturas e depósito temporário de excedentes;  

- No caso de ser necessária a instalação de equipamentos que produzam poluição 
atmosférica, nomeadamente, centrais betuminosas, estas devem ser providas de 
dispositivos de redução de emissão de poluentes e colocadas também o mais distanciado 
possível das áreas habitacionais.  
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Em seguida, enumeram-se algumas recomendações de caráter geral, a considerar na 
empreitada: 

- Os impactes no ambiente sonoro de uma forma geral sentem-se até uma distância de 
300 m de distância da plataforma, onde decorrem as atividades. A distância de 300 m é 
meramente indicativa, podendo variar de acordo com os acidentes de terreno, 
condições atmosféricas e revestimento do solo; 

- O estaleiro deverá estar localizado, o mais afastado possível dos aglomerados urbanos, 
de forma a proteger estas populações das atividades mais ruidosas provocadas pelos 
trabalhos nos estaleiros; 

- Deve ser assegurado durante esta fase o cumprimento do Regulamento Geral do Ruído, 
pelo que deverá ser requerida, caso seja necessário, a Licença Especial de Ruído à 
Câmara Municipal de Pombal; 

- Antes do início da obra o empreiteiro deverá entregar o Plano de Gestão Ambiental ao 
proponente para aprovação. O acompanhamento ambiental da obra deverá contemplar 
relatórios mensais; 

- No plano do estaleiro, todas as infraestruturas necessárias devem estar definidas e 
dimensionadas; 

O projeto de construção e exploração deverá incluir também as diretrizes de um sistema de 
controlo e recolha seletiva dos resíduos, de modo a possibilitar a valorização, reciclagem e 
eliminação mais adequada para os diferentes resíduos gerados. Para tal deverão ser 
disponibilizados contentores diferenciados no estaleiro e na proximidade das frentes de 
trabalho e de acordo com os resíduos a depositar. 

O objetivo principal deste programa é a recolha e o armazenamento apropriado dos diversos 
resíduos, de modo a minorar consequências ao nível do solo e dos recursos hídricos. 

A escolha dos contentores deverá ter em conta a especificidade dos materiais a recolher, 
nomeadamente, volume, peso e perigosidade. 

Para o correto funcionamento do sistema aconselha-se a distinção visual dos contentores 
segundo o tipo de resíduo. Para isso deverão ser colocados contentores de cores distintas, de 
tal modo que cores iguais indiquem resíduos da mesma classe. 

Uma possível distribuição de cores é a indicada no quadro que se segue. 



                                                                                                                                                                 
  

2021.107.EIA                                                                                             379                                                                                                  EXPANSÃO ZI GUIA 

CLASSE DE RESÍDUO COR 
Metal Cinzento 

Madeira Castanho 
Derivados petróleo Encarnado 

Pneumáticos Preto 
Plástico Amarelo 

Papel e cartão Azul 
Vidro Verde 

Restos orgânicos Branco 

Quadro VII.1 – Deposição seletiva de resíduos em contentores 

Independentemente dos resíduos, o fundo e as paredes dos contentores serão impermeáveis, 
podendo ser abertos ou fechados. 

7.2 – RESÍDUOS RESULTANTES DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO 

O Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de março estabelece o regime das operações de gestão de 
resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, abreviadamente 
designados resíduos de construção e demolição ou RCD, compreendendo a sua prevenção e 
reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, 
valorização e eliminação. 

A gestão de RCD realiza -se de acordo com os princípios da autossuficiência, da prevenção e 
redução, da hierarquia das operações de gestão de resíduos, da responsabilidade do cidadão, 
da regulação da gestão de resíduos e da equivalência, previstos no Decreto-Lei n.º 178/2006, 
de 5 de setembro. 

Todos os intervenientes do ciclo de vida dos RCD serão corresponsáveis pela sua gestão. 

O produtor e o detentor serão responsáveis: 

• Pela triagem dos RCD, no local de produção; 

• Pela sua reutilização (sempre que tecnicamente possível); 

• Pela recolha seletiva e transporte para as unidades licenciadas para valorização e ou 
eliminação dos RCD. Todavia, nos casos em que a triagem no local de produção não 
possa ser efetuada, o produtor e o detentor serão responsáveis pelo encaminhamento 
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para um operador de gestão licenciado para esse efeito. 

O produtor e/ou detentor e o transportador deverão assegurar que cada transporte de RCD 
será acompanhado de uma guia de transporte específica para este fluxo, de acordo com a 
Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho, a qual deverá ser assinada pelos diferentes 
intervenientes na operação. 

O Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de março refere ainda que as operações de gestão de RCD, 
nomeadamente armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de RCD, estão 
sujeitas a licenciamento nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
setembro. A deposição em aterro está sujeita a licenciamento nos termos do Decreto-Lei n.º 
183/2009, de 10 de agosto. 

Excluem-se do licenciamento referido anteriormente, as seguintes operações de gestão de RCD, 
sem prejuízo de tais operações serem efetuadas de forma a não provocar danos ao ambiente 
ou à saúde humana e animal: 

• A triagem e fragmentação de RCD quando efetuadas em obra; 

• A armazenagem em obra de RCD durante o prazo de execução da mesma; 

• A utilização de RCD na própria obra; 

• As operações de reciclagem que impliquem a reincorporação de RCD nos processos 
produtivos de origem; 

• A realização de ensaios para avaliação prospetiva da possibilidade de incorporação de 
RCD em processo produtivo; 

• A utilização de solos e rochas não contendo substâncias perigosas resultantes de 
atividades de construção na recuperação ambiental e paisagística de explorações 
mineiras e de pedreiras ou na cobertura de aterros destinados a resíduos. 

O Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, refere que o operador de gestão de resíduos de 
RCD legalizado deve emitir um certificado de receção de RCD, a enviar ao produtor, no prazo 
máximo de 30 dias, ficando com uma cópia do mesmo (deve ser disponibilizada uma cópia às 
autoridades de fiscalização sempre que solicitado). 
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O certificado de receção de RCD deve conter a seguinte informação, de acordo com o anexo III 
do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março: 

1 – Entidade que emite certificado de receção 

Denominação; 

Sede social; 

Telefone e fax; 

Número da licença; 

Número de contribuinte; 

Número de registo no SIRAPA. 

2 – Produtor/detentor 

Denominação; 

Sede social; 

Número de contribuinte; 

Alvará ou título de registo do InCI. 

3 – Transportador 

Denominação; 

Sede social; 

Número de contribuinte. 

4 – Gestão dos RCD 

Classificação dos RCD de acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de março (lista europeia de 
resíduos); 
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Quantificação dos RCD; 

Identificação das operações de valorização ou de eliminação dos RCD. 

5 – Data da emissão do certificado e período a que respeita 

6 – Assinatura e carimbo 

Emissor do certificado. 

No Tomo 3, anexo ao presente relatório apresenta-se o PGRCD para esta fase. 

8 – LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

No cômputo geral, considera-se não existirem lacunas técnicas ou de conhecimento com 
significado, realizando-se a avaliação do projeto com base na informação bibliográfica 
disponível e do conhecimento da zona. 

Para a elaboração da componente do ruído, não foi apresentado um estudo de tráfego gerado 
pela expansão norte da zona industrial da Guia, no entanto, este aspeto não condicionou a 
avaliação de impactes. 

9 – CONCLUSÕES 

De forma a facilitar a análise global dos impactes expetáveis mais importantes, e tendo 
presente os aspetos preponderantes que foram tidos em conta neste estudo foi elaborado um 
quadro síntese dos impactes (Quadro IX.1). 
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DESCRITOR/PRINCIPAIS 
IMPACTES E CAUSAS 

CARATERIZAÇÃO DOS IMPACTES 
FASE DE 

OCORRÊNCIA 
SENTIDO/ 

MAGNITUDE 
AMPLITUDE 

GEOGRÁFICA 
DURAÇÃO 

GRAU DE 
CONFIANÇA 

MINIMIZÁVEL  EFEITO SINERGÉTICO 

CLIMA  E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Aumento de GEE 
Construção/ 
Exploração 

Negativo pouco significativo Local Temporário  Certo Sim  Qualidade do ar 

GEOLOGIA 

Desmatação Construção Negativo pouco significativo Local Temporário  Certo Sim  

Qualidade do ar / Ruído / 
social 

Movimentação de terra Construção Negativo pouco significativo Local Temporário  Certo Sim  

Estaleiro/Movimentação de 
máquinas 

Construção Negativo pouco significativo Local Temporário  Certo Sim  

Geomorfologia 
Construção/ 
Exploração 

Negativo pouco significativo Local Permanente Certo Não 

Impermeabilização 
Construção/ 
Exploração 

Negativo significativo Local Permanente Certo Sim Recursos Hídricos 

Afetação do nível freático 
Construção/ 
Exploração 

Sem impacte - - - - - 

Presença Física da Expansão 
Norte da Zona Industrial 

Exploração Negativo significativo Local Permanente Certo Sim - 

SOLOS E USO ATUAL DOS SOLOS 

Unidades Pedológicas 
Construção/ 
Exploração 

Negativo pouco significativo Local Permanente Certo Sim - 

Movimentação de terra Construção Negativo pouco significativo Local Temporário  Certo Sim   

Estaleiro/Movimentação de 
máquinas 

Construção Negativo pouco significativo Local Temporário  Certo Sim   

Usos do Solo 
Construção Negativo pouco significativo Local Temporário Certo Sim - 

Exploração Negativo pouco significativo Local Permanente Certo Não - 
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DESCRITOR/PRINCIPAIS 
IMPACTES E CAUSAS 

CARATERIZAÇÃO DOS IMPACTES 

FASE DE 
OCORRÊNCIA 

SENTIDO/ 
MAGNITUDE 

AMPLITUDE 
GEOGRÁFICA 

DURAÇÃO 
GRAU DE 

CONFIANÇA 
MINIMIZÁVEL EFEITO SINERGÉTICO 

RECURSOS HÍDRICOS 

Movimentação de Terras Construção Negativo pouco significativo Local Temporário Certo  Sim - 

Estaleiro/Movimentação de 
máquinas 

Construção Negativo pouco significativo Local Temporário  Certo Sim  - 

Materiais de Construção Construção Negativo pouco significativo Local Temporário Certo  Sim - 

Poluição Difusa 
Construção/ 
Exploração 

Negativo Pouco Significativo Local Permanente Certo Sim - 

Captações de Água 
Construção/ 
Exploração 

Negativo Pouco Significativo Local Permanente Certo Sim - 

Presença Física da Expansão 
Norte da Zona Industrial 

Exploração Negativo pouco significativo Local Permanente Certo Sim - 

QUALIDADE DO AR 

Movimentação de Terras Construção Negativo pouco significativo Local Temporário Certo  Sim Componente Social 

Estaleiro/Movimentação de 
máquinas 

Construção Negativo pouco significativo Local Temporário  Certo Sim  Componente Social 

Aumento da concentração de 
poluentes atmosféricos 

Construção/ 
Exploração 

Negativo pouco significativo Local Permanente Certo  Sim Componente Social 

Presença Física da Expansão 
Norte da Zona Industrial 

Exploração Negativo pouco significativo Local Permanente Certo Sim Componente Social 
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DESCRITOR/PRINCIPAIS 

IMPACTES E CAUSAS 

CARATERIZAÇÃO DOS IMPACTES 
FASE DE 

OCORRÊNCIA 
SENTIDO/ 

MAGNITUDE 
AMPLITUDE 

GEOGRÁFICA 
DURAÇÃO 

GRAU DE 
CONFIANÇA 

MINIMIZÁVEL  EFEITO SINERGÉTICO 

AMBIENTE SONORO 

Operações de Construção Construção Negativo pouco significativo Local Temporário Certo Sim 
Qualidade do ar/Componente 

Social Presença Física da Expansão 
Norte da Zona Industrial 

Exploração Sem impactes negativos - - - - 

ECOLOGIA 

Flora/Vegetação 
Construção Negativo pouco significativo Local Temporário Certo  Sim - 

Exploração Negativo pouco significativo Local Permanente Certo  Sim - 

Fauna 
Construção/ 
Exploração 

Negativo pouco significativo Local Permanente Incerto  Sim - 

Favorecimento da instalação de 
espécies exóticas e invasoras 

Exploração Negativo pouco significativo Local Permanente Incerto  Sim - 

COMPONENTE SOCIAL 

Actividades Económicas e 
Emprego 

Construção/ 
Exploração 

Positivo significativo Concelhio   Permanente Incerto - - 

Qualidade de Vida da População 
Construção Negativo pouco significativo Local/ regional  Permanente Incerto Não - 

Exploração Negativo pouco significativo Regional Permanente Certo - Recursos Hídricos 

Acessibilidades 
Construção/ 
Exploração 

Negativo pouco significativo Local  Permanente Incerto Não - 

SAÚDE HUMANA 

Saúde Humana 
Construção/ 
Exploração 

Negativo pouco significativo Local/ regional  Permanente Incerto Não - 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                 
  

2021.107.EIA                                                                                                                                                     386                                                                                                                                        EXPANSÃO ZI GUIA 

DESCRITOR/PRINCIPAIS IMPACTES E 
CAUSAS 

CARATERIZAÇÃO DOS IMPACTES 

FASE DE OCORRÊNCIA 
SENTIDO/ 

MAGNITUDE 
AMPLITUDE 

GEOGRÁFICA 
DURAÇÃO 

GRAU DE 
CONFIANÇA 

MINIMIZÁVEL  EFEITO SINERGÉTICO 

PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO 
Plano Nacional do ordenamento do 
Território (PNOT, PNA)  

Exploração 
Positivo pouco 

significativo 
Nacional  Permanente Incerto - - 

Planos Setoriais Exploração 
Sem impacte a 
negativo pouco 

significativo 
Regional Permanente Incerto - - 

Plano Diretor Municipal 
Construção/ 
Exploração 

Sem impacte - - - - - 

PMDFCI 
Construção/ 
Exploração 

Negativo pouco 
significativo 

Local Permanente Certo - - 

Co
nd

ic
io

na
nt

es
 

REN 
Construção/ 
Exploração 

Negativo pouco 
significativo 

Local Permanente Certo Sim - 

Domínio Hídrico 
Construção/ 
Exploração 

Negativo pouco 
significativo 

Local Permanente Certo Sim Recursos Hídricos 

Rede Municipal – Caminho 
Municipal 

Construção/ 
Exploração 

Sem impacte - - - - - 

Infraestruturas de Transporte 
de Energia Elétrica – Muita alta 
e Média Tensão 

Construção/ 
Exploração 

Sem impacte - - - - - 

PATRIMÓNIO 
Construção/ 
Exploração 

Negativo pouco 
significativo 

Local Temporário Certo Sim - 

PAISAGEM 
Construção 

Negativo pouco 
significativo 

Local Temporário Certo Sim - 

Exploração 
Negativo pouco 

significativo 
Local Permanente Certo Sim - 

RESÍDUOS 
Construção/ 
Exploração 

Negativo pouco 
significativo 

Local Permanente Certo - - 

Quadro IX.1 – Quadro síntese de impactes
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Ao longo do presente Estudo de Impacte Ambiental, foram caraterizados e avaliados os 
potenciais impactes no ambiente provocados pela operação de loteamento da expansão norte 
da zona industrial, com base na evolução da situação atual. 

O projeto de Expansão Norte da Zona Industrial da Guia, decorre fundamentalmente da 
necessidade de serem criadas condições de acolhimento a determinado tipo de empresas, cuja 
tipologia e dimensão se adequem às caraterísticas e dimensões dos lotes constituídos. 

O projeto pretende também ser um foco de desenvolvimento económico e crescimento 
empresarial, estimulando a dinamização empresarial, científica e tecnológica e evoluindo na 
trajetória do crescimento sustentado. 

A nível de empregabilidade, as atividades a desenvolver no loteamento industrial, prevê-se que 
irão gerar postos de trabalho diretos e indiretos quer no concelho quer na região. 

Após a análise dos vários descritores ambientais, conclui-se que não se preveem impactes 
negativos significativos que inviabilizem a operação de loteamento associada à construção, 
sobretudo se forem cumpridas as medidas de minimização propostas. 

Globalmente os impactes negativos potencialmente ocorrentes na área em estudo e respetiva 
envolvente serão reduzidos. Os impactes negativos de maior significância ocorrem sobre a 
paisagem (nas fases de construção e funcionamento) e sobre a Qualidade do ar (na fase 
construção). Estes impactes são localizados e passíveis de serem atenuados mediante a 
implementação de medidas de minimização. 

Por outro lado, a concretização do projeto provocará impactes positivos sobre a Componente 
Social, no que diz respeito ao desenvolvimento económico a nível local e regional e à criação de 
emprego a nível local. A concretização de estratégias e objetivos definidos nos programas e 
modelos de desenvolvimento e gestão do território é outro dos aspetos positivos do projeto. 

 

 

 



                                                                                                                                                                 
  

2021.107.EIA                                                                                             388                                                                                                  EXPANSÃO ZI GUIA 

BIBLIOGRAFIA 

ALARCÃO, J. (1998), Roman Portugal, Aris & Philips Ltd, Warminster; 

ALMEIDA, J.D., Carapeto, A. 2020. Elenco florístico – pesquisa por proximidade. Flora-On: Flora 
de Portugal Interativa. Sociedade Portuguesa de Botânica. 

LOURENÇO, M.A., Caraterização de Solos entre Coimbra e Montemor-o-velho, Portugal Central 
– Um estudo de magnetismo ambiental. Universidade de Coimbra – Faculdade de Ciências e 
Tecnologia. 

APA (Associação Profissional de Arqueólogos) (2008), Metodologia de Avaliação de Impacte 
Arqueológico – Documento de Trabalho – Versão 1, Porto, APA, 26.05.2008; 

APA (Associação Profissional de Arqueólogos) (2008), Revisão do Regulamento de Trabalhos 
Arqueológicos – Documento de Trabalho – Versão 1, Porto, APA, 20.05.2008; 

ARAÚJO, P.R., Segurado, P. & Raimundo, N. 1997. Bases para a conservação das tartarugas de 
água doce Emys orbicularis e Mauremys leprosa. Estudos de Biologia e Conservação da 
natureza nº. 24. ICN. Lisboa. 

ARAÚJO, A. C. (2003), O Mesolítico inicial da Estremadura. In Muita gente, poucas antas?. 
Origens, espaços e contextos do Megalitismo. Atas do II Colóquio Internacional sobre 
Megalitismo. Lisboa : Instituto Português de Arqueologia (Trabalhos de Arqueologia ; 25); 

AUBRY, T., BRUGAL, J. Ph., CHAUVIÈRE, F. X., FIGUEIRAL, I., MOURA, M. H. e PLISSON, H. (2001), 
Modalités d'occupations au Paléolithique supérieur dans la grotte de Buraca Escura (Redinha, 
Pombal, Portugal). In Revista Portuguesa de Arqueologia. Lisboa: Instituto Português de 
Arqueologia; 

BENCATEL, J., Álvares, F., Moura, A. E. & Barbosa, A. M. (eds.), 2017. Atlas de Mamíferos de 
Portugal. Universidade de Évora, Portugal 

BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004). Birds in the European Union: a status assessment. 
Wageningen, The Netherlands: BirdLife International. 



                                                                                                                                                                 
  

2021.107.EIA                                                                                             389                                                                                                  EXPANSÃO ZI GUIA 

BRITO, J.C., Luís, C., GODINHO, M.R, Paulo, O., CRESPO, E.G. (1998). Bases para a conservação 
do Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi). Estudos de Biologia e Conservação da Natureza. ICN. 
Lisboa 

CABRAL MJ (coord.), ALMEIDA J, ALMEIDA PR, DELLINGER T, FERRAND DE ALMEIDA N, OLIVEIRA 
ME, PALMEIRIM JM, QUEIROZ AI, ROGADO L & SANTOS-REIS M (eds.) (2006). Livro Vermelho 
dos Vertebrados de Portugal 2ª ed. Instituto da Conservação da Natureza/Assírio & Alvim. 
Lisboa 660 pp. 

CÂMARA MUNIPAL DE POMBAL (2014). Estudos de Caraterização. Volume II – Caraterização 
Biofísica – 1ª Revisão do Plano Municipal de Pombal.  

CASTROVIEJO, S. (coord. gen.). 1986-2017. Flora iberica 1-8, 10-15, 17-18, 21. Real Jardín 
Botánico, CSIC, Madrid. 

CORREIA, Luís Miguel - «Torre de menagem, Castelo de Pombal: um olhar (in)discreto». In 
Revista Monumentos. Lisboa: Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais; 

COSTA, J. C., Aguiar, C., CAPELO, J. H., Lousã, M. & Neto, C. (1998). Biogeografia de Portugal 
Continental. Quercetea, 0: 1-56. 

COSTA, L.T., Nunes, M., GERALDEs, P., COSTA, H. (2003). Zonas Importantes para as Aves em 
Portugal. Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Lisboa. 

DIÁRIO DA REPÚBLICA, Série I-A, Lei n.º 107/01, 209/01 SÉRIE I-A, Sábado, 8 de Setembro de 
2001, Assembleia da República, Pág. do DR 5808 a 5829;  

DIÁRIO DA REPÚBLICA, Série I-A, Resolução da Assembleia da República n.º 71/97, DR 289/97 
SÉRIE I-A de 1997-12-16; 

DIÁRIO DA REPÚBLICA, Série I-A, Decreto-Lei n.º 164/2014, de 04 de Novembro (Regulamento 
de Trabalhos Arqueológicos) 

DGPC, Circular de 10 de Setembro de 2004, Termos de Referência para o Descritor do 
Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental;  



                                                                                                                                                                 
  

2021.107.EIA                                                                                             390                                                                                                  EXPANSÃO ZI GUIA 

DGPC, Circular de 01 de Setembro de 2010, Documentação Fotográfica a Constar nos Relatórios 
de Trabalhos Arqueológicos; 

DGPC, Circular de 24 de Maio de 2011, Ficha de Sítio/Trabalho Arqueológico, para Atualização 
do Endovélico. 

DGPC, Circular de 27 de Dezembro de 2011, Documentação Gráfica. 

DRAY, A.M. 1985. Plantas a proteger em Portugal Continental. Serviço Nacional de Parques, 
Reservas e Conservação da Natureza. Lisboa. 

EQUIPA ATLAS (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. 
Parque Natural da Madeira e Secretaria Regional do Ambiente e do Mar. Assírio & Alvim, Lisboa 

ESPÍRITO-SANTO, D. (coord.) (1997). Distribuição Geográfica e Estatuto de Ameaça das Espécies 
da Flora a proteger em Portugal Continental. Departamento de Proteção das Plantas e de 
Fitoecologia. Relatório Final. Instituto Superior Técnico, Lisboa. 

FRANCO J. A. (1971). Nova Flora de Portugal (Continente e Açores). Volume I (Licopodiaceae - 
Umbelliferae). Soc. Astória, Lda., Lisboa. 

FRANCO, J. A. (1984). Nova Flora de Portugal (Continente e Açores). Volume II CLETHRACEAE – 
COMPOSITAE. Sociedade Astória. Lisboa 670pp. 

FRANCO, J. A., Afonso, M. L. R. (1982). Distribuição de Pteridófitos e Gimnospérmicas em 
Portugal. Coleção Parques Naturais, n.º 14. Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património 
Paisagístico, Lisboa. 

FRANCO, J.A., Afonso, M. A. R. (1998). Nova Flora de Portugal (Continente e Açores). Volume III 
(Fascículo II) GRAMINEAE. Escolar Editora. Lisboa. 

H. (2001), Modalités d'occupations au Paléolithique supérieur dans la grotte de Buraca Escura 
(Redinha, Pombal, Portugal). In Revista Portuguesa de Arqueologia. Lisboa: Instituto Português 
de Arqueologia; 



                                                                                                                                                                 
  

2021.107.EIA                                                                                             391                                                                                                  EXPANSÃO ZI GUIA 

ICNB. 2008. Relatório Nacional da Implementação da Diretiva Habitats (2001-2006). Instituto da 
Conservação da Natureza. http://www.icnb.pt/reldhabitats/ 

ICNB. 2010. Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de 
distribuição e transporte de energia elétrica. Instituto da Conservação da Natureza e 
Biodiversidade. Relatório não publicado. 

ICNF, 2012. Relatório Nacional Sobre a Implementação da Diretiva Habitats 2012 
(http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/dir-ave-habit/rel-nac/rel-nac-07-12) 

IUCN 2019. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-2. 
<http://www.iucnredlist.org> 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, XIV Recenseamento Geral da População, IV 
Recenseamento Geral da Habitação, Censos 2001. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, XV Recenseamento Geral da População, IV 
Recenseamento Geral da Habitação, Censos 2011. 

Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, (1991). Normais Climatológicas 1971-2000, 
Lisboa. 

Lencastre, A & FM Franco 1984 – Lições de hidrologia. Univ. Nova de Lisboa, Fac. Ciências e 
Tecnologia. 

LOUREIRO, A., Ferrand de ALMEIDA, N., CARRETERO, M.A. & Paulo, O.S. (eds.) (2010). Atlas dos 
Anfíbios e Répteis de Portugal. Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade. 

MACEDO, A. e CARVALHO, H. (1867), Pombal. Coimbra; 

MARCHANTE, H., MORAIS, M., FREITAS, H., MARCHANTE, E. (2014) Guia prático para a 
identificação de Plantas Invasoras em Portugal. Coimbra. Imprensa da Universidade de 
Coimbra. 207 pp. 

MATHIAS, M. L. (eds.). (1999). Guia dos Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e 
Madeira. Instituto da Conservação da Natureza & Centro de Biologia Ambiental da Universidade 
de Lisboa. 



                                                                                                                                                                 
  

2021.107.EIA                                                                                             392                                                                                                  EXPANSÃO ZI GUIA 

PALMA, L., ONOFRE, N. & POMBAL, E. (1999). Revised distribution and status of diurnal birds of 
prey in Portugal. Avocetta, 23(2): 3-18.  

PALMEIRIM, J. M. (1990). Bats of Portugal: Zoogeography and Systematics. Miscellaneous 
Publication, 82: 1-45. 

PALMEIRIM, J.M. & RODRIGUES, L. (1992). Plano Nacional de Conservação dos Morcegos 
Cavernícolas. Estudos de Biologia e Conservação da Natureza, n.º 8. Serviço Nacional de 
Parques, Reservas e Conservação da Natureza (SNPRCN), Lisboa. 

PASSOS, I., Marchante, H., Pinho, R., Marchante, E. (2017) What we don’t seed: the role of long-
lived seed banks as hidden legacies of invasive plants. Plant Ecology 218, 1313–1324.  

PIMENTA, V.; BARROSO, I.; ÁLVARES, F.; CORREIA, J.; FERRÃO DA COSTA, G.; MOREIRA, L.; 
NASCIMENTO, J.; PETRUCCI-FONSECA, F.; ROQUE, S. & SANTOS, E. 2005. Situação populacional 
do lobo em Portugal, resultados do Censo Nacional 2002/2003. Grupo Lobo. Instituto da 
Conservação da Natureza. 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4), APA, Lisboa. 

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria, Câmara Municipal de 
Leiria, Setembro 2018. 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio do Concelho de Pombal, Câmara 
Municipal de Pombal, 2019. 

RAINHO A., ALVES P., AMORIM F. & MARQUES J. T. (coord.) (2013). Atlas dos Morcegos de 
Portugal Continental. Instituto da conservação da Natureza e das Florestas. Lisboa. 76pp + 
Anexos.  

RAMOS, M.H. & CARVALHO, L.S. (1990). Lista de Espécies Botânicas a Proteger em Portugal 
Continental. Relatório interno. Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da 
Natureza, Lisboa. 

Relatório sobre Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho no ano de 2015 e 2017. 



                                                                                                                                                                 
  

2021.107.EIA                                                                                             393                                                                                                  EXPANSÃO ZI GUIA 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE BOTÂNICA (2020). Flora-On: Flora de Portugal Interativa. 
www.flora-on.pt. Consulta efetuada em 20-08-2020. 

TIAGO M., HENRIQUES M., LOBO FERREIRA J. (2012). Proteção das Origens de Águas 
Subterrâneas para Consumo Humano: Definição de áreas de proteção no sistema aquífero 
Leiros-Montereal.11º Congresso da Água. 

TRINDADE, A., Farinha, N. & Florêncio, E. (1998). Bases para a conservação da lontra (Lutra 
lutra). Estudos de Biologia e Conservação da Natureza, n.º 28. ICN, Lisboa. 

TYTECA, D. (1997). As orquídeas de Portugal. Journal Europäischer Orchideen 29(2/3):185-581 

VV. AA. (2013), Estudos de caraterização vol. IV: património. In Plano Diretor Municipal de 
Pombal. Câmara Municipal de Pombal. 

Cartografia 

Instituto Geográfico do Exército, Carta Militar de Portugal, à escala 1:25.000, folha 261 e 273 

 Carta Geológica de Portugal, folha 23-A - C à escala 1/50 000 

Sítios Consultados 

Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH): www.snirh.pt 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro: www.ccdr-centro.gov.pt 

Base de Dados On-line sobre a Qualidade do Ar (QualAr) – http://www.qualar.org 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – http://www.apambiente.pt 

Instituto Nacional de Estatística (INE) – http://www.ine.pt 

Direção Geral do Território – http://www.dgterritorio.pt 

Câmara Municipal Pombal – www.cm-pombal.pt 

Instituto de Conservação da Natureza e Floresta – www.icnf.pt 

http://www.snirh.pt/
http://www.ccdr-centro.gov.pt/
http://www.qualar.org/
http://www.apambiente.pt/
http://www.ine.pt/
http://www.ine.pt/
http://www.cm-pombal.pt/
http://www.cm-braga.pt/


                                                                                                                                                                 
  

2021.107.EIA                                                                                             394                                                                                                  EXPANSÃO ZI GUIA 

Instituto Nacional de Estatística - www.ine.pt 

Direção Geral do Património Cultural - http://www.DGPC.pt/ 

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas - https://www.icnf.pt/ 

Direção Geral do Território - http://www.dgterritorio.pt/ 

Associação Nacional de Municípios Portugueses – www.anmp.pt 

Autoridade Florestal Nacional – http://www.dgrf.min-agricultura.pt 

www.monumentos.pt/Site/APP 

http://www.cm-braga.pt/
http://www.dgpc.pt/
https://www.icnf.pt/
http://www.dgterritorio.pt/
http://www.anmp.pt/
http://www.dgrf.min-agricultura.pt/
http://www.monumentos.pt/Site/APP


                                                                                                                                                                 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

CORRESPONDENCIA TROCADA 
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ANEXO 3 

AMBIENTE SONORO 

Boletim de Ensaio do Laboratório 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

ECOLOGIA 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.1 

Critérios do Índice de Valorização de Biótopos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.2 

Listagem de Espécies de Flora Inventariadas para a Área de Estudo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.3 

Listagem de Espécies de Fauna Inventariadas para a Área de Estudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 

PATRIMÓNIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5.1 

Fichas de avaliação das ocorrências patrimoniais da área de estudo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5.2 

Cópia do Ofício de Autorização para Realização dos Trabalhos 
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