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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

(DIA)

Designação do Projeto Plano Geral de Infraestruturas para o Parque Empresarial de Monte Redondo

Fase em que se encontra 
o projeto Estudo Prévio

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

Enquadramento no regime 
jurídico de AIA Subalínea i) da alínea b) do nº 3 do artigo 1º do RJAIA

Localização (freguesia e 
concelho) União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira, do concelho de Leiria 

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

Não inserido em área sensível

Proponente Câmara Municipal de Leiria

Autoridade de AIA Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

Descrição sumária do 
projeto

O objetivo fundamental da criação do Parque Empresarial (PE) de Monte Redondo, a 
materializar sob a forma de loteamento, é constituir-se como um novo motor de 
desenvolvimento económico do município com criação de emprego e uma nova 
dinâmica de crescimento e ocupação, sendo estruturante também para o 
desenvolvimento e consolidação urbana e demográfica do setor noroeste do território do 
concelho de Leiria.

Deste modo, o projeto, apresentado em fase de estudo prévio, consiste num loteamento 
industrial de uma área de 594 688 m2, dos quais 496 717,00 m2 são área efetiva de 
intervenção – área afeta a lotes (46), arruamentos, estacionamentos, passeios e 
espaços verdes – ou seja, de infraestruturação e posterior ocupação, sendo os restantes 
97 951,00 m2 área de proteção de defesa contra incêndios, constituída como faixa de 
gestão de combustível.

Síntese do procedimento

A avaliação de impacte ambiental (AIA) foi realizada com base no Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) e no projeto do “Plano Geral de Infraestruturas para o Parque 
Empresarial de Monte Redondo”, apresentado em fase de estudo prévio. O EIA foi 
elaborado por GEOMEGA – Geotecnia e Ambiente, Lda., entre julho de 2019 e dezembro 
de 2020.

O processo foi distribuído à CCDRC, através da plataforma SILIAMB, em 9.2.2021, tendo 
esta, enquanto Autoridade de AIA, ao abrigo do artigo 9.º do D.L. n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro, na sua atual redação (RJAIA), nomeado a respetiva Comissão de Avaliação 
(CA), constituída pelas seguintes entidades e seus representantes: 

 CCDRC – Dr. António Martins, entretanto substituído por Eng.ª Ana Sofia 
Morais
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 CCDRC - DAA - Eng.ª Helena Lameiras; 
 CCDRC - DSF - Eng.º Fernando Repolho;
 CCDRC – DSR de Leiria -  Eng.º. Paulo Carvalho;
 CCDRC – DSDR - Eng.º António Cardoso, entretanto substituído por Dra. 

Alexandra Rodrigues;
 APA, I.P. - Eng.º Nelson Martins;
 LNEG, I.P. - Doutor Ricardo Ressurreição;
 ARSC, I.P. - Dra. Helena Sofia Costa;
 ANPEC - Dra. Alda Lisboa;
 DRCC - Dr. Artur Côrte-Real;

Foi, ainda, solicitado à APA I.P. a nomeação de um representante ao abrigo da alínea 
j), tendo esta informado que não iria participar na CA, devido ao facto de o projeto não 
apresentar, em princípio, impactes significativos no âmbito do fator ambiental Alterações 
Climáticas, contudo, emitiu parecer, que foi considerado enquanto parecer externo.

Com o objetivo de avaliar a conformidade do EIA, e atendendo a que o estudo não vinha 
acompanhado de comprovativo de Conformidade, de acordo com o disposto no n.º 6 do 
artigo 14.º do RJAIA, foi marcada a apresentação do projeto para o dia 26.4.2021, 
seguida de reunião da CA. Esta reunião foi realizada por meios telemáticos, devido à 
situação de pandemia da Covid19, tendo a CA decidido solicitar elementos adicionais, 
sob a forma de aditamento ao EIA, ao abrigo do n.º 9 do artigo 14º do RJAIA, cujo pedido 
foi formulado a 4.5.2021, tendo sido dada resposta a 30.8.2021, após prorrogação do 
prazo de resposta.

Mediante proposta da CA, a Autoridade de AIA emitiu decisão de conformidade do EIA 
a 8.9.2021.

A CA elaborou o presente parecer técnico final com base nos elementos disponíveis no 
SILIAMB, nomeadamente:

 Relatório Síntese e respetivos anexos;
 Resumo Não Técnico;
 Projeto;
 Aditamento ao EIA;
 Análise dos resultados da Consulta Pública;
 Visita ao local (12.10.2021);
 Pareceres externos.

Síntese dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas

Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 14º do RJAJA, foi solicitado parecer às 
seguintes entidades externas, por se entender que as respetivas competências o 
justificavam ou que detinham conhecimento técnico relevante: Freguesia de Monte 
Redondo e Carreira; Infraestruturas de Portugal, SA; E-Redes – Distribuição de 
Eletricidade, SA; REN – Rede Elétrica Nacional, SA; Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF); e Direção Regional de Agricultura e Pescas dos 
Centro (DRAPC).

Foram recebidos os seguintes pareceres:

 Infraestruturas de Portugal: 
Esta entidade informou o seguinte:

o No que se refere à via rodoviária A17, verifica-se que os limites da 
área de intervenção encontram-se fora da área de jurisdição 
rodoviária, nos termos do artigo 41.º do Estatuto das Estradas da 
Rede Rodoviária Nacional (EERRN), anexo à Lei n.º 34/2015, de 27 
de abril. 

o Relativamente à EN109, verifica-se que, os limites da área de 
intervenção, embora se insiram na zona de respeito determinada nos 
termos do artigo 41.º do EERRN, localizam-se fora da zona de 
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servidão non aedificandi estabelecida na alínea d) do nº 8 do artigo 
32º conjugada com a alínea b) do art.º 2.º do EERRN. 

o Relativamente à proposta de acesso a efetuar através da EN109, o n.º 
2 do artigo 44.º do EERRN estabelece a possibilidade da 
administração rodoviária se relacionar com municípios e outras 
entidades públicas, em matéria de construção, gestão, operação, 
manutenção, conservação, exploração, integração paisagística, 
iluminação pública ou equipamentos semafóricos e outros 
equipamentos, pelo que nesse sentido, atendendo à complexidade do 
mesmo, o município deverá submeter o pedido, diretamente à 
Infraestruturas de Portugal, S.A., acompanhado do respetivo estudo 
prévio ou projeto de execução, encontrando-se o mesmo sujeito à 
elaboração de Acordo de Gestão entre a IP, S.A. e o Município de 
Leiria. 

Concluindo que emite parecer favorável condicionado à aprovação do projeto de 
acessibilidade através da EN109, o qual deverá ser submetido diretamente na 
Gestão Regional de Leiria, via e-mail, com o projeto em formato digital dwf e pdf.

 E-REDES: 
Esta entidade informou o seguinte:

o Verifica-se que a Área do Projeto se encontra na Vizinhança de 
infraestruturas elétricas de Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação 
Pública, integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e 
concessionadas à E-REDES. A área de estudo tem na sua vizinhança 
o traçado aéreo da linha de Média Tensão a 15 kV “LN 1009L22640 
Ortigosa - Monte Redondo” (TRA127|AP3-AP7), com afastamento de 
cerca de uma centena de metros, e o traçado da Rede de Baixa 
Tensão e Iluminação Pública (ligada ao posto de transformação de 
distribuição “PT 1009D20198 Paço I”), bordejando parte da Zona 
Norte da referida área. 

Assim, alerta para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, 
sobretudo no decorrer de trabalhos de execução do projeto, de modo a impedir a 
aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores aos 
valores dos afastamentos mínimos regulamentares (conforme expresso no 
Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado 
pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de 
Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão 
(RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84 de 26 de dezembro, 
bem como nas normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria 
técnica), sendo o proponente e a entidade executante considerados responsáveis, 
civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-
se como resultado do incumprimento das distâncias de segurança regulamentares. 

Concluindo que, uma vez garantida a observância das precauções acima descritas, 
em prol da garantia da segurança de pessoas e bens, o projeto merece o parecer 
favorável daquela entidade.

 DRAPC:
Esta entidade informou que a área do projeto não interfere com áreas da RAN, 
pelo que a DRAPC não emite parecer.

Tal como referido anteriormente, a APA não nomeou representante ao abrigo da alínea 
j) do artigo 9º do RJAIA, para a CA, devido ao facto de o projeto não apresentar, em 
princípio, impactes significativos no âmbito do fator ambiental Alterações Climáticas. 
Contudo, emitiu parecer, que foi considerado enquanto parecer externo. Assim, informou 
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aquela agência o seguinte:

 O EIA considera o fator Alterações Climáticas (AC), tanto na vertente mitigação 
das AC, como na vertente adaptação às AC, de forma adequada. 

 No âmbito da vertente mitigação das AC, é de referir que o projeto em avaliação 
irá contribuir para o aumento das emissões de GEE na fase de construção e 
na fase de exploração do projeto, como reconhecido no EIA, associadas à 
circulação de veículos, ao funcionamento de maquinaria e equipamentos 
utilizados durante a obra e ao consumo de eletricidade. Também há a 
contabilizar a perda de sumidouro de carbono devido à desmatação da área de 
implantação do projeto. 

Considera-se, no entanto, que estes impactes não são significativos. De forma 
a diminuir estes impactes foram propostas medidas de minimização de 
emissões no EIA, o que se considera relevante. De aludir, que a introdução de 
medidas de minimização de emissões, nomeadamente através da 
implementação de medidas de aumento da eficiência energética, é um aspeto 
relevante para que seja assegurada uma trajetória sustentável em termos de 
emissões de GEE. 

 Quanto à vertente adaptação às AC, constatou-se que o EIA recorreu à 
Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria (EMAAC 
- Leiria) elaborada no âmbito do projeto ClimAdaPT.Local e ao Plano Municipal 
de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria (PMAAC - Leiria).

Da consulta destes documentos o EIA assinala as principais alterações 
climáticas projetadas para Leiria para o final do século, que apontam para um 
aumento da temperatura média anual, sobretudo das máximas, uma diminuição 
da precipitação média anual, subida do nível médio do mar, ventos fortes e 
aumento dos fenómenos. Tendo em consideração os efeitos das alterações 
climáticas no longo prazo foram identificados os principais riscos para a zona 
em estudo, estando estes essencialmente associados ao aumento da 
frequência e intensidade de secas, às ondas de calor mais frequentes, à maior 
probabilidade de ocorrência de incêndios rurais, vento forte e por outro lado à 
ocorrência de cheias e inundações por via dos fenómenos extremos de 
precipitação. 

 Acrescenta-se ainda que as medidas e estratégias apresentadas no EIA de 
forma a minimizar os riscos associados aos efeitos das alterações climáticas 
no projeto devem ser devidamente aplicadas e acauteladas. Também se 
considera relevante a articulação do Regulamento do Parque Empresarial de 
Monte Redondo com a estratégia municipal para as alterações climáticas 
expressa na EMAAC-Leiria. 

Síntese do resultado da 
consulta pública e sua 
consideração na decisão

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do RJAIA, procedeu-se à publicitação e à 
divulgação do procedimento de AIA, dando-se início à consulta pública, que decorreu 
por um período de 30 dias úteis, entre 15 de setembro e 27 de outubro de 2021. Durante 
este período foram recebidas 2 participações, uma discordando do projeto e outra a 
favor, as quais foram devidamente ponderadas no Parecer Técnico Final.

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

Ao projeto é aplicável a 1ª Revisão do PDM de Leiria, publicada no Diário da República, 
2ª Série, nº 163, de 2015.08.21, pelo Aviso nº 9343/2015 do Município de Leiria, 
encontrando-se atualmente em vigor a sua 3ª Alteração, publicada pelo Aviso (extrato) 
nº 2953/2020, no Diário da República, 2ª Série, nº 36, de 2020.02.20, da mesma 
Edilidade. 

De acordo com as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes daquele plano, a área 
do projeto insere-se em Solo Urbano/Urbanizável/Espaços de Atividades 
Económicas/Área industrial e armazenagem, com exceção de uma pequena área junto 
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instrumentos relevantes ao seu limite superior poente, para onde não se prevê construção, que se situa na 
mesma subcategoria, mas do solo Urbanizado, tendo-se verificado a compatibilidade do 
projeto com o IGT aplicável.

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão

Quanto aos impactes, há a destacar o seguinte:

No que se refere à geologia e geomorfologia, os principais impactes estão associados à 
fase de construção, na edificação de infraestruturas, que implicam movimentações de 
terras com destruição do substrato geológico e alteração da morfologia, considerando-se 
que se trata um impacte negativo, certo, permanente, de baixa magnitude e pouco 
significativo. 

No que se refere ao solo, os impactes ocorrerão, essencialmente, na fase de construção 
e serão resultado das intervenções necessárias à obra, tais como a remoção do coberto 
vegetal e dos solos, a realizar no âmbito dos trabalhos preparatórios de modelação do 
terreno para definição dos lotes e implantação dos arruamentos e de outras 
infraestruturas, e as ações associadas à implementação das diferentes componentes do 
projeto, que envolvem a instalação de estaleiro e a movimentação de máquinas. E 
quanto ao uso do solo, o impacte reside na alteração permanente do uso do solo, hoje 
com uma ocupação florestal e um cariz eminentemente rural, revelando falta de 
ordenamento e de cuidado e que irá passar a ter uma utilização urbana e de carácter 
industrial, mas que, todavia, é concordante com o uso previsto ao nível do plano 
municipal de ordenamento do território, dando, assim, prossecução aos objetivos de 
gestão territorial estabelecidos pela autarquia para aquele local.

Relativamente aos recursos hídricos superficiais, na fase de construção, a remoção do 
coberto vegetal, a compactação dos solos em áreas de circulação e a movimentação de 
terras (alteração fisiográfica do terreno) para implantação do projeto, constituem ações 
que podem afetar negativamente a hidrologia superficial e a rede de drenagem natural, 
assim como afetar negativamente a qualidade das águas, por arrastamento de partículas 
do solo em consequência da erosão hídrica. Na fase de exploração, as águas pluviais, 
captadas nas áreas impermeabilizadas, são conduzidas para a bacia de retenção, onde 
se atenuam os picos de caudal associados às chuvadas de grande intensidade, sendo 
esta água descarregada na ribeira de Carrasca, de modo compatível com a rede 
hidrográfica. 

No que se refere aos recursos hídricos subterrâneos, na fase de construção, tendo em 
consideração que as escavações a efetuar não são profundas, não se prevê a 
afetação/interseção do nível freático do aquífero subjacente à área de intervenção. Na 
fase de exploração, tendo em consideração que a água a fornecer ao parque 
empresarial tem origem nas captações de Paúl-Monte Redondo e Mata do Urso, 
estimando-se um consumo de 190 m3/dia, ocorrerá uma diminuição da disponibilidade 
de água, que será afetada pela impermeabilização associada a este projeto. Por fim há 
a referir que, na fase de funcionamento, a afetação da qualidade das águas subterrâneas 
dependerá essencialmente das medidas de minimização que os industriais adotem, sem 
prejuízo de tal estar devidamente contemplado na legislação nacional relativa à proteção 
dos recursos hídricos aplicável a qualquer estabelecimento.

Considera-se, assim, que os impactes ambientais sobre os recursos hídricos superficiais 
e subterrâneos, resultantes da implementação do projeto, se consideram globalmente 
negativos e de baixa significância, se adotadas as medidas de minimização impostas. 
Sem prejuízo desta análise, foi proposto a realização de um programa de monitorização 
de recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

No que se refere à qualidade do ar ambiente, identificam-se alguns impactes negativos 
essencialmente na fase de construção, incluindo o novo acesso rodoviário ao 
loteamento industrial, salientando-se como sendo o impacte mais significativo as 
emissões de PM10 diretamente associadas a trabalhos de desmatação, modelação do 
terreno (escavações e aterros) e as emissões de CO, NOx e COV associados à 
circulação de veículos e maquinaria. Os impactes nesta fase terão uma magnitude 
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moderada e, por terem um carater temporário, são considerados pouco significativos. 
Na fase de exploração, os impactes negativos estarão relacionados com o aumento da 
circulação de veículos. Contudo, o projeto prevê a construção de um novo acesso 
rodoviário da zona industrial à EN109, que irá desviar o tráfego das áreas habitacionais, 
e ainda prevê a requalificação do traçado da EN531, sendo dois aspetos que asseguram 
uma maior eficácia no escoamento do tráfego do parque empresarial, contribuindo para 
a diminuição dos impactes negativos da circulação automóvel junto dos recetores 
sensíveis. Os impactes negativos associados ao tráfego rodoviário são, assim, 
considerados negativos, irreversíveis, com uma expressividade considerada fraca a 
moderada.

Relativamente ao ambiente sonoro, considera-se que, na fase de construção, os 
impactes no ambiente sonoro serão negativos, diretos e temporários, mas pouco 
significativos, e que na fase de exploração, os impactes têm origem sobretudo em dois 
fatores: a tipologia das empresas e o conjunto do movimento rodoviário gerado pela 
dinâmica própria das atividades instaladas, quer em termos de pessoas quer de 
mercadorias. Assim, foi proposta a realização de um levantamento acústico no primeiro 
ano da entrada em funcionamento do parque empresarial e a revisão do Regulamento 
do PE de modo a contemplar a obrigação, para todas as empresas que vierem a instalar-
se no PE, de apresentação, em sede de licenciamento, dos respetivos relatórios de ruído 
ambiental que verifiquem o cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral do 
Ruído.

No que se refere ao património foi emitido parecer favorável, condicionado ao 
acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos e à submissão do Plano de 
Trabalhos através do Portal do Arqueólogo. 

Relativamente aos riscos foi emitido parecer favorável, condicionado à elaboração de 
um Plano de Segurança para a fase de construção e de um Plano de Desativação.

Quanto à saúde humana, entende-se que os principais impactes ocorrerão na fase de 
exploração, não sendo possíveis de quantificar, neste momento, dado desconhecer-se 
a tipologia de empresas que se irão instalar no parque empresarial. 

Por fim, no que se refere à socioeconomia, os principais impactes ocorrem na fase de 
exploração, pela criação de emprego e dinamização da estrutura socioeconómica local, 
considerando-se como positivos, cumulativos, diretos e indiretos, permanentes, 
territorialmente abrangentes, de magnitude elevada e significativos. Na fase de 
desativação, com o encerramento de atividades económicas e eliminação de postos de 
trabalho, consideram-se os impactes como negativos, cumulativos, diretos, 
permanentes, de magnitude moderada e significativos.

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

Decisão

Favorável Condicionada

Condicionantes

1. Apresentar o projeto de execução e o RECAPE.

2. No que se refere aos projetos complementares, em sede de RECAPE apresentar o projeto da rede viária exterior, 
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bem como a respetiva avaliação de impactes, particularmente no que se refere às ligações à EN109 e à EM531, e 
o Projeto do parque fotovoltaico, a instalar na faixa de gestão de combustíveis na parte sul do PE, ao lado da EM531, 
e respetiva planta de implantação.

3. Aprovação da proposta de acesso a efetuar através da EN109, pela IP, S.A., em sede de RECAPE.

4. Aprovação do dimensionamento da bacia de retenção e respetivos órgãos hidráulicos, em sede de RECAPE. 

5. Revisão do Regulamento do PE de Monte Redondo, em sede de RECAPE.

6. Apresentação do Plano de Segurança, em sede de RECAPE, para aprovação pela ANEPC.

7. Apresentar do Plano de Desativação, em sede de RECAPE. 

8. Ser detentor de TURH para qualquer utilização do domínio hídrico.

9.  Na fase de construção, efetuar o acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos, particularmente de todas 
as ações que determinem intrusão no subsolo e/ou revolvimentos de terras, desflorestação e terraplanagens. 
Remeter o Plano de Trabalhos através do Portal do Arqueólogo. 

10. Na fase de construção, adotar todas as precauções, sobretudo no decorrer de trabalhos de execução do projeto, de 
modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores aos valores dos 
afastamentos mínimos regulamentares (conforme expresso no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de 
Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de 
Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como nas normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em 
matéria técnica), sendo o proponente e a entidade executante considerados responsáveis, civil e criminalmente, por 
quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultado do incumprimento das distâncias de 
segurança regulamentares. 

Elementos a apresentar

1. RECAPE e o projeto de Execução no prazo de 4 anos após emissão da DIA/TUA.

2. Projeto da rede viária exterior, em fase de projeto de execução, bem como a respetiva avaliação de impactes, 
particularmente no que se refere às ligações à EN109 e à EM531, em sede de RECAPE.

3. Projeto do parque fotovoltaico, a instalar na faixa de gestão de combustíveis na parte sul do PE, ao lado da EM531, 
e respetiva planta de implantação, em sede de RECAPE.

4. Pedido de proposta de acesso a efetuar através da EN109, a submeter diretamente à Gestão Regional de Leiria da 
Infraestruturas de Portugal, S.A., via e-mail, acompanhado do respetivo estudo prévio ou projeto de execução (em 
formato digital dwf e pdf), em sede de RECAPE.

5. Dimensionamento detalhado da bacia de retenção e respetivos órgãos hidráulicos, em sede de RECAPE.

6. Identificar o destino do excedente de terras, resultantes da escavação, de 20 000m3.

7. Revisão do Regulamento do PE de Monte Redondo, em sede de RECAPE, que deve ser articulado com a estratégia 
municipal para as alterações climáticas expressa na EMAAC-Leiria e impor que todas as empresas que vierem a 
instalar-se no PE apresentem, na fase de licenciamento, os respetivos relatórios de ruído ambiental que verifiquem 
o cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral do Ruído.

8. Plano de Segurança para a fase de construção, em sede de RECAPE, que identifique e caracterize os potenciais 
riscos associados à execução dos trabalhos, defina os procedimentos a levar a cabo pela empresa responsável 
pelas obras em caso de ocorrência de acidente ou outra situação de emergência, de forma a minimizar os potenciais 
efeitos negativos das mesmas. Contemplar neste Plano de Segurança medidas de autoproteção para os riscos mais 
significativos associados ao projeto e/ou à sua envolvente.

9. Plano de desativação, que integre as ações a implementar e as normas de segurança aplicáveis em sede de 
RECAPE.

10. Solicitação de TURH para qualquer utilização do domínio hídrico, previamente à sua utilização,.
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Medidas de minimização/potenciação/compensação

1. Implementar Plano de Gestão dos Resíduos em obra.

2. 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.

3. Proceder à utilização, em obra, do máximo de terras sobrantes das operações de escavação, reduzindo o excedente 
a encaminhar para destino autorizado. 

4. Aquando da reutilização dos solos, dever-se-á precaver a melhor rentabilização do volume disponível de solos, 
procedendo à sua deposição em zonas previamente selecionadas, onde possam constituir camadas estáveis e com 
baixa suscetibilidade à erosão eólica ou hídrica.

5. Elaborar e implementar um plano preventivo de manutenção de equipamentos (na obra).

6. Deverá ser dado conhecimento do início dos trabalhos, às entidades envolvidas em operações de socorro e de 
proteção civil nomeadamente ao Serviço Municipal de Proteção Civil de Leiria (SMPC), ao Corpo de Bombeiros 
Sapadores de Leiria e ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Leiria.

7. Formação dos colaboradores envolvidos na fase de construção (procedimentos de segurança na obra no âmbito da 
prevenção de acidentes/incidentes), bem como, realizadas ações de formação e de sensibilização ambiental e de 
segurança.

8. Desencadear mecanismos de não comprometimento da livre circulação de águas durante a fase das obras, evitando 
situações de estrangulamento de linhas de água de regime torrencial (ou de reduzida capacidade de vazão) e de 
arrastamento de sólidos.

9. Integrar no Caderno de Encargos da Obra, todas as medidas de minimização e recomendação constantes do EIA e 
do Parecer Técnico Final, aplicáveis à fase de construção.

Planos de monitorização/acompanhamento ambiental/outros

1. Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos

Objetivo - avaliar as variações de nível no aquífero e a sua correlação com a extração de água subterrânea na área do 
projeto. 

Parâmetro a monitorizar: nível freático e/ou nível piezométrico. 

Locais de amostragem: rede de piezómetros (pelo menos 3), a localizar na área de implantação do projeto, no nível 
aquífero em que se procede à bombagem da água que é fornecida ao projeto. As caraterísticas dos piezómetros e a 
sua localização devem ser apresentadas e justificadas em fase de RECAPE.2 poços ou furos localizados na proximidade 
do projeto e para os quais seja obtida autorização para realizar o ensaio.

Frequência de amostragem: mensal. As leituras deverão ser acompanhadas dos valores de precipitação mensais, 
ocorridos na estação meteorológica mais próxima.

Técnicas e métodos de análise: medição do nível de água com recurso a uma sonda de nível. 

Duração do programa: fase de exploração.

Relatório de monitorização: anual. A estrutura deverá obedecer ao disposto na Portaria nº 395/2015, de 4 de novembro.

2. Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais  

Objetivo - monitorização da qualidade da água superficial.

Parâmetros a monitorizar:

 Parâmetros aplicáveis à qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo 
humano, definidos no Anexo I do D. L. 236/98, de 1 de agosto (com posteriores alterações), designadamente: 
- pH; - CBO5; - CQO; - SST; - Condutividade elétrica; - Fosfatos; - Azoto kjeldahl. 



Pág. 9 de 10

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

 TPH (Hidrocarbonetos totais derivados do petróleo de C10 a C40), (n.º 17, do Art.º 4.º, do D. L. 103/2010, de 
24/09, alterado e republicado pelo D. L. 218/2015, de 07/10).

Locais de Amostragem – na bacia de retenção de águas pluviais do PE de Monte Redondo.

Frequência de Amostragem – trimestral.

Técnicas e Métodos de Análise ou Registo de Dados e Equipamentos Necessários – a amostragem deverá ser realizada 
por técnicos especializados e deverá obedecer às normas técnicas vigentes e aplicáveis, com os devidos cuidados no 
manuseamento e acondicionamento das amostras. As determinações analíticas deverão ser efetuadas por laboratórios 
acreditados para proceder às análises em relação aos parâmetros selecionados. As recolhas e determinações analíticas 
deverão respeitar as orientações metodológicas estabelecidas no Decreto-Lei nº 83/2011 de 20 de junho. 

Duração do programa – fase de exploração.

Métodos de Tratamento dos Dados - as metodologias de amostragem, registo de dados e respetivo tratamento deverão 
garantir a correta comparação destes resultados com os valores estipulados como valores limite na legislação. Assim, 
a avaliação dos resultados deverá ser efetuada com base na legislação abaixo indicada, ou noutra que, entretanto, lhe 
suceda:

 Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto - Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas 
superficiais;

 Limiares definidos para os elementos físico-químicos de suporte e normas de qualidade definidos para os poluentes 
específicos, para avaliação do estado químico das massas de água “rios”, constantes do Plano de Gestão de 
Região Hidrográfica em vigor;

 Normas de qualidade ambiental e de outros poluentes constantes no Decreto-Lei n.º 218/15, de 7 de outubro: 
hidrocarbonetos totais derivados do petróleo de C10 a C40;

 Para o parâmetro Carbono Orgânico Total, deverá ser efetuada uma análise de tendência, tendo em conta que 
não existem valores de referência.

Os resultados obtidos serão ainda, sempre que possível, comparados com os resultados correspondentes à situação 
de referência.

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização, respetivas Datas de Entrega e Critérios para a Decisão sobre a Revisão 
do Programa de Monitorização - o Relatório de Monitorização deverá ser elaborado com uma periodicidade anual, 
devendo a sua estrutura e conteúdo obedecer às normas técnicas constantes no Anexo V da Portaria n.º 395/15, de 4 
de novembro. Deverá ser entregue à Autoridade de até ao final do mês de fevereiro do ano imediatamente a seguir ao 
que diz respeito.

Nos relatórios de monitorização deverão ser apresentados os resultados obtidos durante cada campanha e a sua 
interpretação, a análise de conformidade com a legislação nacional e análise comparativa com resultados 
correspondentes a monitorizações anteriores. Devem ser indicadas as coordenadas dos locais de amostragem onde se 
efetuam as colheitas das amostras e as datas de amostragem devem, sempre que possível, ser repetidas nos anos 
seguintes pela mesma altura, de modo a se poder comparar os resultados obtidos.

Acresce ainda que os resultados da monitorização deverão ser fornecidos em suporte informático, em formato com 
extensão “.xls” ou “.xlsx” ou outro, desde que compatível com o formato Excel.

Do relatório deve ainda constar o registo da monitorização visual das linhas de água a jusante do ponto de descarga 
das águas pluviais, de modo a detetar situações de eventuais fenómenos relacionados com caudais excessivos, como 
erosão do leito e margens, inundações, etc. As visitas a estes locais deverão ser realizadas pelo menos uma vez por 
ano (dezembro) e imediatamente após a ocorrência de fenómenos de precipitação intensa, de modo a proceder à 
imediata limpeza de qualquer obstáculo ao escoamento e/ou de efeitos erosivos da água.

Consoante a análise dos resultados obtidos, deverá ser analisada a necessidade de proceder à implementação de 
medidas de gestão ambiental específicas, tendo em vista a minimização da afetação da qualidade da água.

Caso se detetem problemas de qualidade da água, o Programa de Monitorização deverá ser alargado aos parâmetros 
correlacionados com os problemas detetados e no relatório deverão ser indicadas as medidas a implementar para 
correção dos problemas.

Os critérios para a decisão sobre a revisão do programa de monitorização devem atender, nomeadamente, ao 
cumprimento das condições definidas no mesmo e aos resultados obtidos, sendo o programa ajustado de acordo com 
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as necessidades verificadas. 

O programa de monitorização poderá também ser revisto na sequência de estudos a desenvolver, ou em função de 
legislação específica que, nesta área, imponha novas metodologias e/ou critérios. 

3. Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro

No primeiro ano da fase de exploração deve ser apresentado um levantamento acústico, efetuado de acordo com o 
proposto no EIA no que diz respeito aos parâmetros, método de monitorização e valores limite.

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

Validade da DIA 4 anos

Assinatura

O Vice-Presidente

______________________________

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


		2021-12-22T23:50:02+0000
	 
	 




