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INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório Técnico Final elaborado pela Comissão de 

Avaliação (CA), nomeada no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

do Parque Empresarial de Monte Redondo.  

O projeto, designado de “Plano Geral de Infraestruturas para o Parque Empresarial de Monte 

Redondo”, apresentado em fase de estudo prévio, tem como proponente a Câmara Municipal 

de Leiria. O respetivo Estudo de Impacte Ambiental (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 CA, constituída pelas seguintes entidades e 

seus representantes:  

• CCDRC (ao abrigo do n.º 2 do artigo 9.º) – Presidência, coordenação e consulta pública: 

Dr. António Martins, entretanto substituído por Eng.ª Ana Sofia Morais 

• CCDRC - DAA (ao abrigo alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º) - Qualidade do Ar: Eng.ª 

Helena Lameiras;  

• CCDRC - DSF (ao abrigo alínea k) do n.º 2 do artigo 9.º) – Ruído: Eng.º Fernando 

Repolho; 

• CCDRC – DSR de Leiria (ao abrigo alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º) – Ordenamento do 

Território, Solos e Ocupação do Solo: Eng.º. Paulo Carvalho; 

• CCDRC – DSDR (ao abrigo alínea k) do n.º 2 do artigo 9.º) – Socioeconomia: Eng.º 

António Cardoso, entretanto substituído por Dra. Alexandra Rodrigues; 

• APA, I.P. (ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 9.º) - Recursos Hídricos: Eng.º Nelson 

Martins; 

• LNEG, I.P. (ao abrigo alínea e) do n.º 2 do artigo 9.º) – Geologia: Doutor Ricardo 

Ressurreição; 

• ARSC, I.P. (ao abrigo da alínea i) do nº 2 do artigo 9.º) - Saúde Humana: Dra. Helena 

Sofia Costa; 

• ANPEC (ao abrigo da alínea k) do n.º 2 do artigo 9.º) - Análise de Riscos: Dra. Alda 

Lisboa; 

• DRCC (ao abrigo da alínea d) do n.º 2 do artigo 9.º) – Património: 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 
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Covid19, tendo a CA decidido solicitar elementos adicionais (anexo I), 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 (anexo II). 

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. 

 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL E ANTECEDENTES 

O projeto, apresentado em fase de estudo prévio, consiste num loteamento industrial de uma 

área de 594 688 m2, estando sujeito a AIA por enquadramento na subalínea i) da alínea b) do 

nº 3 do artigo 1º do RJAIA, por se tratar de um projeto que ultrapassa o limiar previsto na 

alínea a) do ponto 10 do anexo II daquele regime legal. 

 

3. JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS 

De acordo com o processo instruído, 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. 

O local proposto apresenta uma localização de excelência num território urbanizável e com 

aptidão para o desenvolvimento de atividades económicas, servido por boas acessibilidades 

rodoviárias, face à proximidade de eixos rodoviários estruturantes, como a A17, a A8 e a A1. 

O Município de Leiria procura, em suma, sustentar e alavancar um processo de 

desenvolvimento económico capaz de sustentar níveis de emprego e de qualidade de vida que 

favoreçam, incentivem e reforcem a sua coesão social, promovendo e dinamizando 

potencialidades estratégicas economicamente relevantes para toda a região Centro e, em 

geral, para o País. 
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4. LOCALIZAÇÃO 

O PE de Monte Redondo localiza-se na União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira, do 

concelho e distrito de Leiria, em território integrado na NUT II - Centro e NUT III – Região de 

Leiria. 

O acesso rodoviário à área do parque empresarial é, atualmente, assegurado pela EM531, quer 

a partir da EN109, quer da A17, estando prevista a execução de 2 rotundas em cada um dos 

acessos, sul e norte, e a requalificação da EM531 entre Monte Redondo e o nó da A17 (cerca 

de 2 000m), quer a nível de pavimentos, quer na definição de um perfil transversal mais 

adequado à nova utilização. 

 

5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O PE de Monte Redondo abrange uma área total de 594 668,00 m2, dos quais 496 717,00 m2 

são área efetiva de intervenção – área afeta a lotes, 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, definida legalmente. O declive do terreno é de cerca de 1,5% (nascente/poente), 

estimando-se uma movimentação de terras destinada à construção da plataforma de 55 000 

m3 e um excedente de 20 000 m3 que será enviado para aterro. 

A proposta de loteamento contempla 46 lotes que ocuparão 333 811,00 m2 e uma área para 

equipamento de utilização coletiva a ocupar 27 961,00 m2. Dada a atual conjuntura 

económica, o projeto prevê a instalação de outras atividades para além da indústria e 

armazenagem, nomeadamente comércio e serviços, com uma área máxima de construção 

afeta a este fim de 35 000,00 m2. 

Apresenta-se seguidamente a Planta de Síntese do loteamento proposto. 
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Figura 1 - Planta de Síntese do Loteamento proposto (Fonte: EIA - dezembro de 2020) 
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O Plano Geral de Infraestruturas para o PE permitirá concretizar a nova ocupação do território 

de acordo com a organização espacial proposta em loteamento. 

Definem-se assim intervenções em vários âmbitos: 

ÁREA DE DOMÍNIO PRIVADO - Lotes 

As áreas dos 46 lotes projetados variam entre 4 662,00 m2 (valor mínimo, ex.: lote 7) e 14 

783,00 m2 (valor máximo, ex.: lote 6), de acordo com o polígono de implantação definido para 

cada lote. 

ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO  

Arruamentos e circulação automóvel - Está projetada uma área de 39 696,00 m2 para a 

execução destas infraestruturas. 

Zona Destinada a Zonas Verdes e Infraestruturas - Na globalidade estão previstos 160 779,00 

m2 para este fim, que se dividem nas tipologias constantes do quadro 1. 

Quadro 1. Espaços verdes e outras infraestruturas (Fonte: EIA - dezembro de 2020) 

 

É referido que, nos espaços verdes, será dada preferência a espécies adaptadas ao tipo de solo 

local e mais resilientes à disponibilidade hídrica, dado que os Serviços Municipalizados de 

Leiria não permitem sistemas de rega dependentes da rede de abastecimento público, pelo 

que apenas haverá rega de origem pluvial. 

Zona Destinada a Estacionamentos - Estão previstos 533 lugares de estacionamentos, sendo 

479 para veículos ligeiros, dos quais 4 para pessoas com mobilidade condicionada, e 54 para 

veículos pesados, ocupando na globalidade 12 317,00 m2. Inclui 1 504,00 m2, ocupados para 

acessos viários aos lotes. 

Zona Destinada a Passeios - Os 20 104,00 m2 previstos para este fim, incluem os acessos aos 

lotes (com 402,00 m2) e as passadeiras (com 494,00 m2). 

Zona Destinada a Equipamentos de Utilização Coletiva - Os 27 961,00 m2 destinados a 

equipamento de utilização coletiva localizam-se a Norte, entre a rua 2.1 e um arruamento 
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existente designado por rua do Sobreiro, que faz a delimitação entre o solo urbanizado e o 

solo urbanizável. 

Apresenta-se seguidamente a síntese dos parâmetros construtivos e índices urbanísticos da 

proposta. 

Quadro 2. Parâmetros construtivos e índices urbanísticos (Fonte: EIA - dezembro de 2020) 

 

Embora o projeto esteja em fase de estudo prévio, não existindo ainda projetos específicos e 

detalhados para a construção de cada uma das infraestruturas, o que só ocorrerá na fase de 

projeto de execução, foram já definidas as principais linhas orientadoras, que se descrevem de 

seguida: 

Rede Viária interior - Está prevista a execução de três arruamentos (ruas 2, 3 e 4) a partir das 

quais se processa o acesso aos lotes, mais dois arruamentos de acesso à periferia (ruas 1 e 5, 

esta última fora do âmbito do presente estudo), e duas rotundas (rotundas 2 e 3) nas 

interseções da rua 1 com a rua 2 e da rua 2 com a rua 5. As rotundas foram projetadas como 

“elementos” de entrada no parque empresarial e permitem uma mais eficaz 

distribuição/orientação dos fluxos de trânsito provenientes das vias periféricas, isto é, da 

EN109 e da A17. 
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Rede Viária exterior – Trata-se da intervenção/construção de vias que não estão incluídas no 

EIA. É o caso da requalificação da EM 531 (também designada como Rua da Bajouca) que faz a 

ligação do nó da A17 a Monte Redondo e à EN109 e pode ainda fazer a ligação à variante de 

Monte Redondo prevista na cartografia do PDM. É também o caso da EN109, onde fica 

previsto o acesso norte ao PE de Monte Redondo, através da rotunda 4, a ser complementada 

com a execução da denominada rua 5, que fará a ligação à rotunda 3. 

Rede de Abastecimento de Água – Será efetuada a partir da rede existente em Monte 

Redondo, sendo a origem desta água os furos de captação de águas subterrâneas localizados 

em Paúl – Monte Redondo e Mata do Urso. Dentro da área do PE, a rede de condutas será 

implantada sob os passeios projetados, excetuando pequenos troços de atravessamento das 

faixas de rodagem. O dimensionamento desta rede será apresentado na fase de projeto de 

execução. 

Rede de Águas Residuais Pluviais – As águas pluviais provenientes de todos os lotes e zonas 

impermeabilizadas serão recolhidas em coletores a implantar sob os arruamentos, ao longo 

dos quais escoam para a bacia de retenção prevista no ponto de cotas mais baixas da área do 

PE, que posteriormente descarregará na ribeira de Carrasca. Esta bacia, para além da função 

de atenuação de picos de caudal, associados a grandes precipitações, também alimentará o 

sistema de rega de espaços verdes e servirá de depósito de água para combate a incêndios.    

Rede de Águas Residuais Domésticas – O projeto prevê o encaminhamento de todo o efluente 

gerado no PE para a ETAR que serve a povoação de Monte Redondo (ETAR Norte (Coimbrão)). 

Atualmente, esta ETAR apresenta capacidade disponível de tratamento do acréscimo de 

esgotos a produzir pelo PE, que se estima em 131,97 m3/dia. 

No que se refere à drenagem de eventuais efluentes líquidos industriais, competirá às 

indústrias que pretenderem instalar-se no PE de Monte Redondo com produção deste tipo de 

efluentes, apresentarem estudos do seu pré-tratamento, sendo da sua responsabilidade a 

gestão dos mesmos, os quais só poderão ser lançados na rede geral de saneamento após o 

conveniente tratamento, a firmar no próprio alvará de utilização, situação assegurada no 

artigo 7º do Regulamento proposto para o Loteamento do PE.  

Rede de Gás – A rede de gás será instalada sob os passeios, excetuando pequenos troços de 

atravessamento de faixas de rodagem, tal como a rede de abastecimento de água.  

Rede Elétrica - Compreende as redes subterrâneas de média e de baixa tensão, de iluminação 

pública e os postos de seccionamento e de transformação. Dado que nesta fase não se sabe a 

atividade industrial que será desenvolvida em cada um dos lotes, será proposta uma potência 

elétrica em baixa tensão genérica para todos os lotes. Será criada uma tubagem de reserva em 

média tensão que possibilita, em fase futura, a alimentação dos diversos lotes em média 

tensão. 

O Projeto propõe a implantação de um parque fotovoltaico, na faixa de gestão de 

combustíveis na parte sul do PE, ao lado da EM 531, visando tornar o parque empresarial 

autossuficiente em termos energéticos. 
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Rede ITUR - O PE de Monte Redondo será dotado de uma rede principal de tubos e caixas, 

enterradas, com origem nas redes de telecomunicações aéreas que se encontram na 

envolvente do parque empresarial, destinados ao encaminhamento de cabos de pares de 

cobre, cabos coaxiais e fibras óticas. 

Projetos Complementares - Devem ser considerados como projetos complementares à 

concretização do PE de Monte Redondo, as intervenções previstas a levar a cabo na 

envolvente da área empresarial (fora da poligonal do projeto). Trata-se de:  

• Da rede viária exterior já antes descrita;  

• Do prolongamento sob a EM 531 das redes de abastecimento de água e de drenagem 

de águas residuais domésticas que servem a povoação de Monte Redondo;  

• Do prolongamento da conduta de gás existente junto à EN 109 cerca de 3,5 km a sul e 

sua derivação para o PE pela EM 531;  

• A Implantação do coletor de águas pluviais do parque empresarial, desde a bacia de 

retenção até à Ribeira da Carrasca, sob os arruamentos existentes; 

• Parque fotovoltaico. 

 

6. CONFORMIDADE COM OS IGT 

A 1ª Revisão do PDM de Leiria, único Instrumento de Gestão Territorial aplicável, foi publicada 

no Diário da República, 2ª Série, nº 163, de 2015.08.21, pelo Aviso nº 9343/2015 do Município 

de Leiria. Encontra-se atualmente em vigor com 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 situações relevantes cartografadas nas Plantas de Ordenamento e de 

Condicionantes daquele plano, a área do projeto caracteriza-se do seguinte modo: 

 

PLANTA DE ORDENAMENTO 

• Classificação e Qualificação do Solo – Com exceção de uma pequena área junto ao seu 

limite superior poente, toda a área do PE se situa em Solo 

Urbano/Urbanizável/Espaços de Atividades Económicas/Área industrial e 

armazenagem. A pequena área que constitui a exceção e para onde não se prevê 

construção, situa-se na mesma subcategoria, mas do solo Urbanizado. Assinala-se 

ainda o traçado proposto da variante de Monte Redondo, que cruza a área do PE mas 

junto ao limite superior nascente onde se prevê apenas a ocupação com a faixa de 

gestão de combustível. 
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• Salvaguardas – Não abrangido. 

• Valores patrimoniais – Não abrangido. 

• Zonamento Acústico - Não abrangido. 

• Estrutura Ecológica Municipal – Não abrangido.  

• Faixas de Proteção e Salvaguarda (do Plano de Orla Costeira Ovar-Marinha Grande) - 

Não abrangido. 

 

PLANTA DE CONDICIONANTES 

• Reserva Ecológica Nacional (REN) – A delimitação da REN para o município de Leiria, 

elaborada no âmbito do procedimento de revisão do PDM, foi aprovada pela Portaria 

n.º 26/2016, de 15 de fevereiro. Conta com uma correção material, efetuada pelo 

Despacho nº 6692/2019 da CCDRC, publicada no Diário da República, 2ª série, nº 142, 

de 26 de julho e, com uma alteração, na sequência de procedimentos RERAE, 

publicada pelo Aviso nº 4221/2020 da CCDRC no Diário da República, 2ª série, nº 50, 

de 11 de março.  

Atenta aquela delimitação, verifica-se que a área do PE não se encontra sujeita a esta 

Condicionante. 

• Reserva Agrícola Nacional (RAN) – Não condiciona. 

• Áreas Florestais Percorridas por Incêndios - Não condiciona. 

• Perigosidade de Incêndios Florestais – A planta publicada com a 3ª Alteração da 1ª 

Revisão do PDM em 2020 e inserida no processo instruído, assinala quase toda a área 

do PE com Baixa perigosidade, bem como a envolvente em solo rural. 

Através do Aviso nº 11033/2021, do Município de Leiria, publicado no Diário da 

República, 2ª série, nº 114, de 15 de junho, foi publicado o Plano Municipal de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), para o período de 2020-2029, plano de 3ª 

geração e vinculativo dos particulares. De acordo com a cartografia de perigosidade de 

incêndio daquele plano, verifica-se que não se assinala qualquer classe de 

perigosidade de incêndio na área do PE, encontrando-se este na vizinhança de área 

classificada como de baixa perigosidade no seu limite sul (todavia separados pela EM 

531). As áreas confinantes com o PE a nascente, a poente e a norte, encontram-se sem 

classificação de perigosidade. 

• Outras Condicionantes – Não condiciona. 
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REGULAMENTO 

Sendo abrangidas subclasses, e subcategorias distintas do solo urbano, é aplicável o disposto 

nos números 1 e 2 do artigo 141º: 

Artigo 141.º 

Ajustamentos 

1 — Sempre que uma parcela seja abrangida por mais do que uma classe admite -se a 

aplicação dos usos e o regime de edificabilidade estipulados para a classe, que abranja 

mais de dois terços da área total da parcela. 

2 — Sempre que uma parcela seja abrangida por mais do que uma categoria ou 

subcategoria de solo, pertencente à mesma classe, admite -se a aplicação dos usos e o 

regime de edificabilidade da categoria ou subcategoria que tem maior 

representatividade. 

(…) 

São assim primeiramente aplicáveis à área do PE as disposições relativas ao solo urbanizável, 

constantes dos artigos 107º e 108º do Regulamento: 

Artigo 107.º 

Identificação e caracterização 

1 — O solo urbanizável corresponde a áreas não infraestruturadas, destinadas à 

expansão urbana e no qual a urbanização é sempre precedida de programação. 

(…) 

Artigo 108.º 

Regime de edificabilidade 

1 — A intervenção em espaços integrados no solo urbanizável é possível no âmbito de 

ações previstas em Planos de Urbanização e de Pormenor e Unidades de Execução. 

2 — Sem prejuízo do disposto nos artigos 135.º a 138.º do presente Regulamento, são 

admitidas operações urbanísticas avulsas, desde que digam respeito a parcelas que se 

encontrem servidas por vias pavimentadas e infraestruturadas, situadas em 

contiguidade: 

a) Com o solo urbanizado; 

b) Ou com áreas que tenham adquirido características semelhantes ao solo urbanizado 

através de unidades de execução e desde que o Município considere que as soluções 



PARECER TÉCNICO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

PARQUE EMPRESARIAL DE MONTE REDONDO  

11 

 

propostas asseguram uma correta articulação formal e funcional com a zona 

urbanizada e não prejudicam o ordenamento urbanístico da área envolvente. 

3 — As regras e condições de ocupação do solo urbanizável são as previstas para a 

mesma categoria ou subcategoria de solo urbanizado. 

(…). 

O projeto enquadra-se no nº 1 do artigo 107º, pois trata-se de uma expansão urbana, 

constituindo o loteamento em projeto, o início da sua programação. 

Situando-se a área do PE na contiguidade do solo urbanizado (a norte e a poente), servida por 

via pavimentada (a EM 531) e tratando-se da constituição de um loteamento industrial 

proposto pela própria Câmara Municipal de Leiria, é dado cumprimento ao nº 2 do artigo 108º 

(neste particular, informa-se que os aludidos artigos 135º a 138º se referem a um regime 

excecional de legalizações, ampliações e alterações, o que não é aplicável ao caso). 

Por força do disposto no nº 3 do artigo 108º, passa a verificar-se se o loteamento proposto dá 

cumprimento às regras e condições de ocupação do artigo 96º: 

Artigo 96.º 

Área industrial e armazenagem 

1 — A área industrial e armazenagem corresponde a áreas com unidades industriais 

existentes onde se permite a implantação de atividades económicas industriais, 

atividades de gestão e valorização de resíduos, de armazenagem e oficinas, podendo 

acolher outros usos complementares, designadamente, atividades comerciais e de 

serviços, estabelecimentos hoteleiros e equipamentos. 

2 — As regras aplicáveis à área industrial e armazenagem são as seguintes: 

a) O índice máximo de utilização do solo é de 0,7; 

b) O índice máximo de impermeabilização do solo é de 80 %; 

c) A altura máxima da fachada principal confinante com a via pública é de 12 metros, 

excluindo as situações devidamente justificadas por necessidades de instalações 

técnicas, produtivas ou tecnológicas; 

d) O recuo mínimo do edifício ao limite do lote ou parcela que confine com a via pública 

é de 10 metros, com exceção dos edifícios anteriores à data de entrada em vigor do 

presente Plano; 

e) Delimitação, no interior das áreas industriais e de armazenagem adjacentes às áreas 

residenciais e de equipamentos de uma faixa non aedificandi de 20 metros de proteção 

e enquadramento, devendo esta ser objeto de tratamento paisagístico adequado, 
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mantendo de preferência a vegetação natural e tendo densidade e altura que minimize 

o impacte visual nas áreas envolventes; 

f) Parte da faixa de proteção e enquadramento referida nas alíneas d) e e) pode ser 

utilizada para estacionamento e implantação de infraestruturas técnicas, tais como 

vigilância, portarias, e postos de transformação; 

g) Sem prejuízo das distâncias de segurança mínimas estabelecidas na lei, os 

estabelecimentos industriais sujeitos aos regimes de avaliação de impacto ambiental, 

ou de prevenção e controlo integrado da poluição, ou de prevenção de acidentes 

graves que envolvam substâncias perigosas devem garantir uma distância de 

segurança com um mínimo de 100 metros das áreas residenciais, das áreas de 

equipamentos e espaços naturais; 

h) A área destinada a habitação para os encarregados e pessoal afeto à vigilância e 

manutenção, dentro da mesma parcela e com acesso único, não poderá ser superior ao 

menor dos seguintes valores: 

i) 10 % da área de construção afeta à indústria; 

ii) 140 m2. 

3 — Os equipamentos de utilização coletiva devem cumprir com o estipulado no n.º 1 

do artigo 103.º 

Decorre do nº 1 do artigo 96º que, além das atividades de indústria, armazenagem e gestão de 

resíduos, também a previsão da instalação de atividades de comércio e serviços, com uma área 

máxima de construção de 35 000 m2 se encontra entre os usos admitidos para o local.   

Relativamente às regras constantes das alíneas a) e b) do nº 2 do mesmo artigo 96º, por 

comparação com o quadro resumo e a Planta de Síntese atrás apresentados, verifica-se o 

cumprimento do índice de utilização de solo, uma vez que se propõe um índice de 0,42 muito 

aquém do limite (0,7) e do índice de impermeabilização que é cumprido no limite (80 %). 

Sobre a altura máxima, a que se refere a alínea c), veio o Proponente no Aditamento ao 

esclarecer o seguinte: “Conforme já referido, a altura máxima em projeto prevê a altura 

máxima de 12 metros, tendo como exceções 15 metros para superfícies comerciais/serviços 

(tomando como referência a alínea c) do n.º 2 do artigo 94.º) ou no caso de armazém ou 

indústria, sempre que tecnicamente justificado. Conforme EIA (…) e projeto (vide regulamento 

e planta Síntese (…)), o projeto cumpre.” 

Relativamente às alíneas d), e) e f), o Proponente veio, no mesmo Aditamento, assegurar o 

respetivo cumprimento, verificável na Planta de Síntese do loteamento do PE e no respetivo 

regulamento proposto no EIA.  
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Sobre o cumprimento das alíneas g) e h), informa o Proponente que o mesmo não é verificável 

nesta fase de infraestruturação, pelo que terá que ser salvaguardado pelo Município de Leiria 

em sede de licenciamento urbanístico e de atividade.  

Relativamente ao cumprimento do nº 1 do artigo 103º, por força do disposto no nº 3 do artigo 

96º: 

Artigo 103.º 

Regime de edificabilidade 

1 — Na área de equipamentos, o regime de edificabilidade é o seguinte: 

a) O índice de impermeabilização do solo é de 80 %; 

b) Deve ser salvaguardada a adequada integração urbana no que se refere à 

volumetria, alinhamentos e compatibilidade de usos com a ocupação envolvente. 

No referente à alínea a), informa o proponente que o projeto propõe um máximo de 0,8 

(22.360 m2 de 27.961m2), conforme quadro resumo, Planta de Síntese e proposta de 

regulamento do Loteamento. 

Sobre a alínea b), o Proponente informa também que o mesmo não é verificável nesta fase de 

infraestruturação, pelo que terá que ser salvaguardado pelo Município de Leiria em sede de 

licenciamento urbanístico e de atividade. 

O artigo 116º do Regulamento da 1ª Revisão do PDM de Leiria estipula os parâmetros de 

dimensionamento mínimos de equipamentos e espaços verdes de utilização coletiva nas 

operações de loteamento, em função das utilizações pretendidas. Tomando em conta as áreas 

destinadas a indústria e armazenagem e a comércio e serviços, informa-se no EIA que é 

excedida em 3 340,0 m2 a área destinada aos espaços verdes de utilização coletiva. 

Já no que se refere à área destinada aos equipamentos de utilização coletiva, definida no 

mesmo artigo 116.º e tendo em conta também as mesmas áreas destinadas a indústria e 

armazenagem e a comércio e serviços, informa-se no EIA que o valor projetado é inferior ao 

estipulado em 379,0 m2. Questionada na fase de conformidade do EIA sobre este aspeto, veio 

o Proponente no Aditamento ao EIA justificar a opção tomada sendo, de resto, esta uma 

matéria da sua responsabilidade. 

No que se refere ao número de lugares de estacionamento regulados pelo artigo 114º 

(Parâmetros de dimensionamento de estacionamento), o Proponente apresenta no EIA a 

demonstração do respetivo cumprimento. 

Sobre os projetos complementares, informa o Proponente que a sua implementação se 

encontra totalmente compatível com a 1ª Revisão do PDM de Leiria, até porque incidem sobre 

vias rodoviárias preexistentes, não se identificando quaisquer interferências com Servidões 

Administrativas e Restrições de Utilidade Pública, ou, no caso do novo acesso à EN 109 a 
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construir, o mesmo situa-se em espaços urbanos de baixa densidade e espaços de atividades 

económicas/área de “estrada-mercado”. 

 

7. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

7.1. Análise Geral 

O EIA encontra-se elaborado de acordo com as exigências da legislação aplicável. Em termos 

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

uma linguagem técnica de fácil entendimento em termos do seu conteúdo, e compilou, de 

forma geral, informação suficiente para avaliar eficazmente os impactes do projeto, permitindo 

o apoio à tomada de decisão. 

 

7.2. Seleção dos principais fatores ambientais 

Os fatores ambientais estudados no EIA foram: Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais; 

Solos e Uso do Solo; Recursos Hídricos; Qualidade do Ar; Ambiente Sonoro; Paisagem; 

Património Arqueológico e Arquitetónico; Alterações Climáticas; Riscos; Saúde Humana e 

Socioeconomia. 

O fator ambiental Alterações Climáticas, conforme referido anteriormente, foi incluído como 

parecer externo. 

Quanto ao fator ambiental Paisagem, há a referir que não foi alvo de avaliação específica, por 

não estar representada na CA nenhuma entidade com competência nessa matéria, 

salvaguardando-se, no entanto, as medidas de minimização que constam no EIA. 

 

7.3. Análise específica 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no 

EIA, à informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), aos elementos do projeto e ainda 

outros elementos recolhidos durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, 

decorrente da avaliação efetuada pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se 

evidenciam. 
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7.3.1. Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais  

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

Mondego, de acordo com a classificação de Pereira et al. (2014)1, correspondendo ao domínio 

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

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

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

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

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

de tectónica diapírica e fenómenos de erosão diferencial.  

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

aproximadamente entre as cotas 50 m e 60 m. Este declive está relacionado com a incisão 

quaternária do ribeiro de Porto Longo e seus afluentes.  

No que se refere à tectónica e estratigrafia, a área em estudo coincide geograficamente com 

dois importantes domínios tectono-estratigráficos do território português, a bacia Lusitânica e 

a plataforma do Mondego.  

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

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

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

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

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

continental, ao longo de todo o Mesozoico.  

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

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

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

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

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

marinha e continental (e.g. Pais et al., 20122 e referências aí contidas).  

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

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

“Plio-Plistocénico indiferenciado” (integrando o Grupo de Barracão, em Pais et al., 20123), 

constituídos por arenitos e cascalheiras com alguns níveis argilosos. De acordo com a 

cartografia geológica, na região do projeto estes sedimentos assentam sobre argilas, margas e 

                                                           
1 Pereira, D.I., Pereira, P., Santos, L., Silva, J., 2014. Unidades Geomorfológicas de Portugal Continental. 

Revista Brasileira de Geomorfologia, 15 (4), 567-584. 

2 Pais, J., Cunha, Pedro P., Pereira, D., Legoinha, P., Dias, R. P., Moura, D., Brum da Silveira, A., Kullberg, 

J.C., González-Delgado, J.A., 2012. The Paleogene and Neogene of Western Iberia (Portugal): A Cenozoic 

Record in the European Atlantic Domain. Springer Briefs in Earth Sciences, Springer, 158 p. 

3 Idem nota 2. 
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calcários da Formação de Dagorda (Jurássico Inferior) e sobre rochas ígneas, nomeadamente 

gabros.  

Relativamente à neotectónica e perigosidade sísmica, o território Português insere-se num 

contexto geodinâmico complexo, localizando-se na placa Euroasiática e na proximidade do seu 

limite com a placa Africana (fronteira de placas materializada pela Zona de Fratura Açores-

Gibraltar). A movimentação relativa destas placas, com convergência de direção NW-SE a 

WNW-ESE, origina um campo de tensões responsável por sismicidade histórica e instrumental 

significativa. Para além da atividade sísmica ocorrente na zona de fronteira de placas, parte 

dos eventos sísmicos estão também associados a manifestações tectónicas resultantes da 

atividade de falhas ativas em contexto intraplaca.  

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

Nazaré-Pombal (Cabral, 19954) ou falha de Nazaré-Caldas da Rainha-Vimeiro (Custódio et al., 

20155) e que poderá ter sido responsável pelo sismo histórico de 21 de fevereiro de 1890, de 

magnitude 4,5, entre outros eventos (Bezzeghoud et al., 20116). Também com atividade 

neotectónica reconhecida (Cabral e Ribeiro, 19887; Cabral, 19958) destacam-se na região as 

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

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

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

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

XII a situação de cataclismo.  

Segundo o zonamento sísmico proposto no Anexo Nacional do Eurocódigo 8, Norma NP EN 

1998- 1:2010, inclui-se na zona 1.5 para ação sísmica tipo 1 (interplacas) e na zona 2.4 para 

ação sísmica tipo 2 (intraplacas).  

Quanto aos recursos minerais, na região do projeto as unidades pliocénicas contêm areias 

especiais, siliciosas e ricas em caulino, com interesse económico, existindo diversas pedreiras 

em exploração. De acordo com a cartografia geológica, na área de implantação do projeto a 

unidade plio-plistocénica assenta em rochas do Mesozoico e as espessuras serão baixas, 

inferiores a 15 m.  

                                                           
4 Cabral, J., 1995. Neotectónica em Portugal Continental. Mem. Inst. Geol. Mineiro, Lisboa, 31, 265 p. 

5 Custódio, S., Dias, N.A., Carrilho, F., Góngora, E., Rio, I., Marreiros, C., Morais, I., Alves, P., Matias, L., 

2015. Earthquakes in western Iberia: improving the understanding of lithospheric deformation in a 

slowly deforming region. Geophys. J. Int. 203, 127- 145. 

6 Bezzeghoud, M., Borges, J.F., Caldeira, B., 2011. Ground motion simulations of the SW Iberia margin: 

rupture directivity and earth structure effect. Natural Hazards, Journal of the International Society for 

the Prevention and Mitigation of Natural Hazards, 52. 

7 Cabral, J., Ribeiro, A., 1988. Carta Neotectónica de Portugal Continental na escala 1/1 000 000. Dep. 

Geol. Fac. Ciênc. de Lisboa, Serv. Geol. de Portugal, Gab. Protec. Seg. Nuclear. Serviços Geológicos de 

Portugal. 

8 Idem nota 4. 
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Por fim, relativamente ao património geológico, na área de estudo não são conhecidos valores 

geológicos com interesse conservacionista. 

No que se refere à geologia e geomorfologia, os principais impactes estão geralmente 

associados à fase de construção, na edificação de infraestruturas, que implicam 

movimentações de terras com destruição do substrato geológico e alteração da morfologia. 

Estima-se uma movimentação de terras de escavação de 55 000 m3 e um excedente de 20 000 

m3 a levar a vazadouro ou depósito final. Trata-se de um impacte negativo, certo, permanente, 

de baixa magnitude e pouco significativo.  

Relativamente ao património geológico, não são esperados impactes, face aos atuais 

conhecimentos. 

Uma vez que o local do projeto se localiza em área potencial de recursos minerais, a existência 

do projeto, não destruindo o recurso mineral, impossibilita a sua extração durante o período 

de exploração. Contudo, a espessura de sedimentos será pequena. Considera-se que 

corresponde a um impacte negativo, certo, imediato, temporário, de baixa magnitude e pouco 

significativo.  

No que se refere aos impactes relacionados com perigosidade sísmica, em caso de ocorrência 

de evento sísmico, a implementação do projeto não é catalisadora deste tipo de fenómenos, 

no entanto é vulnerável a eles, podendo existir impactes em pessoas e bens durante a fase de 

exploração. Considera-se que o impacte de um evento sísmico de grande magnitude na 

segurança de pessoas e bens na área do projeto será negativo, provável, imediato, 

minimizável, de magnitude e significância variáveis. 

 

7.3.2. Solos e Uso do Solo 

De acordo com a cartografia dos solos do Atlas do Ambiente, a área do PE de Monte Redondo 

insere-se integralmente no domínio dos Podzóis órticos, associados a Cambissolos êutricos. As 

condições pedológicas observadas na área de implantação do projeto, permitem inferir que se 

trata de um solo com baixa aptidão para o uso agrícola e moderada aptidão para uso florestal. 

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

Monte Redondo insere-se quase na sua totalidade na Classe F, que tem correspondência com 

uma capacidade de uso Não Agrícola, Florestal, sendo que apenas uma pequena parcela no 

setor NW se insere na Classe A, correspondente a capacidade de uso Agrícola, sem limitações.  

Efetivamente, através da Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal, (COS2018), publicada 

em dezembro de 2019, pela Direção Geral do Território (DGT), pode observar-se que 

praticamente toda a área do PE de Monte Redondo corresponde à categoria “Florestas de 

pinheiro bravo”, existindo uma zona no setor NE do parque empresarial que se insere na 

categoria “Florestas de eucalipto”. 
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Os impactes diretos sobre o solo 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. A remoção/decapagem da camada 

superficial do terreno originará a perda dos solos na área objeto da intervenção, mas não 

necessariamente a sua totalidade, pois estes serão reutilizados na área do projeto, 

nomeadamente na recuperação e integração paisagística das áreas intervencionadas. 

Outra potencial fonte de impactes no solo prende-se com a possibilidade de contaminação dos 

solos por poluentes originados nos trabalhos de construção, devido a derrames acidentais de 

óleos e combustíveis dos equipamentos móveis, bem como a uma inadequada gestão dos 

resíduos ou desperdícios de materiais construtivos. 

Na fase de exploração, o impacte sobre os solos cingir-se-á à ocupação dos lotes projetados e 

já devidamente estruturados ao nível do terreno para assegurar o bom funcionamento das 

unidades que vierem a instalar-se no PE. No que se refere à potencial contaminação dos solos 

por resíduos industriais, pode antever-se um adequado funcionamento do PE com a 

organização de meios e procedimentos destinados a assegurar uma correta gestão destes 

resíduos, sendo, neste domínio, de destacar as regras estabelecidas nos artigos 2º e 7º do 

proposto regulamento do PE de Monte Redondo. 

No que se refere 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. 

As medidas de minimização de impactes causados nas fases de construção e de exploração 

sobre os solos e o seu uso, propostas no EIA, consideram-se adequadas. 

 

7.3.3. Recursos Hídricos 

O projeto será implantado numa superfície praticamente plana, com uma topografia a cotas 

compreendidas entre os 62 m a Este e os 53 m a Oeste, verificando-se um ligeiro declive de 

nascente para poente. 

A área do projeto insere-se no setor Norte da bacia hidrográfica do rio Lis. Nesta área, as 

formações geológicas são em geral de elevada permeabilidade, pelo que a infiltração das 

águas pluviais é favorecida em detrimento do escoamento superficial, conferindo fraca 

expressividade à rede de drenagem superficial da bacia. Estas caraterísticas acentuam-se na 

área em estudo devido à sua constituição arenosa. 
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Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, a área em estudo insere-se na Orla 

Mesocenozóica Ocidental, mais concretamente sobre o sistema aquífero Leirosa-Monte Real. 

Utilizando o método DRASTIC, a vulnerabilidade (à poluição) do local de implantação do 

projeto, concretamente do aquífero, é considerada intermédia, compreendida entre 120 e 

139. 

Na área de implantação do projeto e na sua envolvente próxima, não existem perímetros de 

proteção de captações de água, localizando-se as captações de abastecimento público mais 

próximas, JK17 e AC15 do polo de captações de Paúl-Monte Redondo, a 1 345m e 1 161m a 

NW, respetivamente. Na envolvente do projeto, existem 7 furos particulares de captação de 

água subterrânea a distâncias que variam entre 108m e 398m. 

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. Os impactes resultantes sobre os recursos hídricos, embora 

negativos, diretos, locais e temporários, não serão significativos, dado que a área de 

implantação do projeto não é atravessada por linhas de água e o solo, por ser arenoso, 

favorecer a infiltração da água. De modo a atenuar/eliminar os referidos impactes deverão ser 

adotadas as medidas de minimização propostas. 

Ainda na fase de construção, a circulação de máquinas e viaturas pode ocasionar derrames de 

hidrocarbonetos, de que podem resultar impactes sobre os recursos hídricos. No entanto, se 

os referidos equipamentos forem objeto de adequada manutenção, a probabilidade destas 

ocorrências torna-se pouco provável. Nesta circunstância, os impactes associados a estas 

ocorrências consideram-se negativos, locais, pouco prováveis e pouco significativos. 

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. Tal como já anteriormente referido, nesta bacia 

também se procede à retenção de água para utilizar na rega de espaços verdes e no combate a 

incêndios. A implementação de bacias de equalização antes da descarga contribuirá para 

minimizar os efeitos sobre a linha de água, ao nível da erosão e dos picos de precipitação. 

No parque empresarial haverá produção de efluentes líquidos domésticos e industriais. Estes 

efluentes serão encaminhados para a ETAR (ETAR Norte (Coimbrão)), pelo que não se esperam 

impactes ambientais significativos associados à sua gestão. 

Também na fase de exploração, a circulação de máquinas e viaturas pode ocasionar 

fugas/derrames de hidrocarbonetos, com impactes nos recursos hídricos. No entanto, se os 

referidos equipamentos forem objeto de adequada manutenção, a probabilidade destas 

ocorrências torna-se pouco provável. Nesta circunstância, os impactes associados a estas 

ocorrências consideram-se negativos, locais, pouco prováveis e pouco significativos. 
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Ainda na fase de exploração, em resultado da impermeabilização do solo haverá alteração do 

equilíbrio do binómio infiltração no solo/escorrência superficial, com diminuição do primeiro e 

correspondente aumento do segundo. Daqui resulta um aumento significativo do caudal 

pluvial escoado superficialmente e consequente diminuição da recarga do aquífero. Assim, o 

impacte ambiental associado considera-se negativo, certo, local e de baixa significância. 

É referido que não se prevê efetuar controlo da vegetação com recurso à aplicação de 

produtos fitofarmacêuticos, mas sim com recurso a meios mecânicos, não se prevendo desta 

ação impactes negativos sobre os recursos hídrico. 

Por fim, há a referir que não tendo sido prevista a desativação do projeto, num horizonte 

temporal razoável, não se procedeu a esta análise.  

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. 

Ainda na fase de construção, a alteração do relevo e a compatação do solos associadas vão 

resultar na modificação da drenagem natural, de que pode resultar erosão superficial, 

deslizamento e instabilidade de taludes. Em consequência, a qualidade da água pode ser 

afetada negativamente. A probabilidade destes fenómenos ocorrerem aumenta se durante 

estes trabalhos ocorrerem chuvadas intensas. 

Assim, o impacte ambiental esperado, associado à fase de construção, considera-se negativo, 

direto, irreversível, certo, local e de magnitude reduzida, se tomadas as medidas de 

minimização propostas. 

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, o que diminui a disponibilidade de água, considera-se que o impacte 

ambiental associado será negativo, local, irreversível e não significativo, se tomadas as 

medidas de minimização propostas. 

A disponibilidade de água subterrânea será ainda afetada pela impermeabilização associada a 

este projeto, considerando-se o respetivo impacte como negativo, local, reversível e não 

significativo, se adotadas as medidas de minimização propostas. 

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, pelo que os impactes 

ambientais associados se estimam como negativos, prováveis, locais e pouco significativos. 

Conclui-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. 
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7.3.4. Qualidade do Ar 

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

projeto em apreço, ao nível regional, o EIA baseou-se na apreciação dos dados da qualidade do 

ar monitorizados no ano de 2019 na estação da qualidade do ar mais próxima, Ervedeira, 

estação afeta à Zona Centro Litoral e que carateriza o local do projeto. Da análise dos dados 

monitorizados, concluiu-se que têm sido registados alguns casos pontuais de concentrações 

elevadas dos poluentes PM10 e O3, que no caso do O3 tem resultado nalgumas situações de 

excedência de valores normativos legais estabelecidos no âmbito da qualidade do ar ambiente. 

A apreciação da situação de referência assentou, ainda, na análise do inventário nacional de 

emissões gasosas de 2017, relativo ao concelho de Leiria, verificando-se que os poluentes mais 

expressivos são o CO2, seguindo-se de outros poluentes como o NH3, NOx, COVNM, CH4 e CO, 

poluentes afetos a diferentes atividades, nomeadamente transportes, agricultura, indústria e 

eletricidade, resíduos, fogos florestais e residência e serviços. Foi feita uma análise 

comparativa das emissões do concelho de Leiria e as emissões do país, tendo-se concluído 

que, para os vários poluentes analisados, as emissões de Leiria têm um peso significativo no 

contexto nacional. 

Na proximidade do local do projeto, foram identificados como recetores sensíveis 3 

aglomerados populacionais, designadamente Monte Redondo, Matos e, o lugar mais próximo, 

Ribeira da Bajouca, a cerca de 20 metros. O parque empresarial será servido pela EN531 e na 

proximidade localiza-se o eixo rodoviário A17, que garante a acessibilidade rápida a outras vias 

importantes, nomeadamente a EN109. 

Com a implementação do projeto 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 moderada e, por terem um carater temporário, são considerados pouco 

significativos. 

Na fase de exploração, os impactes negativos esperados poderão estar relacionados com as 

indústrias nele a instalar, o que nesta data se desconhece. Contudo, as unidades industriais 

encontram-se sujeitas ao cumprimento individual da legislação vigente, no que respeita às 

emissões atmosféricas. Os impactes nesta fase estarão relacionados com o aumento da 

circulação de veículos para utilização da zona industrial, quer dos veículos ligeiros dos 

trabalhadores, quer dos veículos pesados afetos às unidades industriais. 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.  
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Para determinar o contributo do projeto, no que se refere ao tráfego, foram feitas estimativas 

para 3 cenários temporais distintos, para 2021, relativo à situação atual, e para 2024 e 2034, 

referente à situação futura, estas duas últimas sem e com o incremento do tráfego dos 

veículos afetos à laboração do parque empresarial. Os cenários tiveram em consideração os 

vários combustíveis, as frotas e a origem de fonte de emissão (desgaste de pneus, desgaste de 

travões e desgaste do piso via rodoviária). As estimativas obtidas levam a concluir que as 

emissões gasosas associadas ao tráfego na situação futura têm um acréscimo máximo de 12%. 

Os impactes negativos associados ao tráfego rodoviário são, assim, considerados negativos, 

irreversíveis, com uma expressividade considerada fraca a moderada. 

Assim, com o objetivo de minorar os impactes negativos associados ao projeto, principalmente 

na fase de construção, será necessário proceder à adoção de boas práticas relacionadas com 

os trabalhos de construção civil, que permitam minimizar a emissão de poeiras e outros 

poluentes na zona de estaleiro e zonas adjacentes da área de intervenção. 

Considera-se dispensável a existência de um plano de monitorização da qualidade do ar. 

Contudo este poderá vir a ser implementado caso venham a ser apresentadas reclamações, 

contemplando a realização regular de campanhas de avaliação da qualidade do ar para 

acompanhamento das situações e a imposição de medidas de minimização adicionais. 

 

7.3.5. Ambiente Sonoro 

Na fase de construção, tendo em consideração a aplicação das medidas mitigadoras propostas, 

a inexistência de recetores sensíveis na envolvente próxima do PE e o tipo de equipamentos e 

trabalhos a realizar, considera-se que os impactes no ambiente sonoro serão negativos, diretos 

e temporários, mas pouco significativos. 

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. 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. 

 

7.3.6. Património 

No que se refere ao património, foram cumpridos, pelo proponente, os procedimentos 

exigidos pela Direção Regional de Cultura do Centro, em sede de elaboração do EIA, com a 

apresentação de um PATA (Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos), 

superiormente aprovado e sequente ao parecer condicionando emitido pela Tutela. Foram 

desenvolvidos trabalhos de prospeção na área de implantação do futuro parque, tendo sido 

entregue o resultado do estudo e levantamento, da responsabilidade do Dr. Vítor Manuel da 

Silva Dias, o qual mereceu Parecer Favorável Condicionado, nos seguintes termos: 
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“(…) –No quadro das medidas de Minimização dos Impactes e embora não se tenham 

confirmado ou referenciado locais de interesse arqueológico/patrimonial é referido, pelos 

responsáveis pelo presente documento, de que se torna indispensável, em contexto de obra, 

que todas as ações que determinem intrusão no subsolo e/ou revolvimentos de terras, 

desflorestação e terraplanagens, merecem cuidado especial no quadro da minimização dos 

impactes.  (…)  Assim, deverá ser efetuado um acompanhamento arqueológico de todos os 

trabalhos supra enunciados e que se vierem a realizar. (…) A eventual identificação de vestígios 

com interesse e relevância patrimonial poderá implicar alterações ao projeto no sentido de 

permitirem a sua compatibilização com os bens patrimoniais eventualmente postos a 

descoberto.  (…)  O Plano de Trabalhos deverá ser remetido através do Portal do Arqueólogo. 

(…)” 

 

7.3.7. Riscos Ambientais 

A ANEPC é de parecer favorável ao desenvolvimento futuro do projeto, tendo por princípio 

vinculativo que as opções do mesmo cumprirão a legislação em vigor e fundamentalmente que 

garanta a concretização dos objetivos de proteção sócio ambiental, assegurando-se ainda que 

o uso do território não colida com a segurança de pessoas e de bens materiais, numa vertente 

de desenvolvimento sustentável numa correlação e intervenção preventiva, adaptativa e 

reativa. 

Não obstante, devem ser acauteladas as recomendações infra, visando potenciar os impactes 

positivos e minimizar os impactes negativos, fomentando medidas de minimização dos fatores 

ambientais mais relevantes, e no acompanhamento do projeto nas diferentes fases de 

construção, execução e desativação: 

1. 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 assegurando o conhecimento das possíveis afetações às 

acessibilidades, derivadas da execução do projeto, de forma a promover uma resposta 

eficiente e mais eficaz; 

2. Ainda, o SMPC deverá ser informado no sentido de poder proceder a uma análise mais 

detalhada das condicionantes e suscetibilidade exponencial do risco face à implementação 

do projeto, de modo a proceder à eventual atualização do respetivo Plano Municipal de 

Emergência de Proteção Civil e Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

3. Elaboração de um Plano de Segurança para a fase de construção, 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; 
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4. 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; 

5. Deverá ser assegurado o cumprimento do Regime Jurídico Contra Incêndios em Edifícios, 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua atual redação e 

demais portarias técnicas complementares, em particular a Portaria n.º 1532/2008, de 29 

de dezembro; 

6. Atento o eventual aumento do fluxo de trânsito, nos acessos à zona onde se irá 

desenvolver o projeto, provocado pela movimentação de veículos afetos às obras, deverá 

ser adotada sinalização e demais normas de segurança adequadas às obras em curso, 

procurando salvaguardar as acessibilidades (alternativas) e espaço de estacionamento 

privilegiado destinado aos organismos de socorro a envolver em situações de 

acidente/emergência, por forma a minimizar o tempo de resposta, bem como, as ligações 

aos núcleos populacionais existentes; 

7. 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; 

8. Remover todos os despojos de ações de desmatação, desflorestação, corte ou decote de 

árvores decorrentes das obras de construção e todos os materiais sobrantes dos estaleiros 

9. Deverão ser definidas como zona de cargas e descargas e parque de estacionamento de 

viaturas afetas à obra, uma zona impermeabilizada e isolada da rede de drenagem, bem 

como, o abastecimento de combustível e a realização de eventuais operações de 

reparação de máquinas e equipamentos a utilizar. A realização dos trabalhos deverá ser 

efetuada num único local e devidamente preparado para a realização desta operação, de 

forma a prevenir derrames de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos e 

consequente possibilidade de contaminação do solo e águas; 

10. Em caso de ocorrência de derrame de óleos e/ou combustíveis poderão ser induzidos 

impactes negativos cuja significância deverá ser minimizada através da limpeza imediata 

da zona, utilizando para o efeito os procedimentos adequados ao produto derramado; 

11. Os efluentes industriais resultantes de lavagens e de outras operações, assim como, as 

águas pluviais suscetíveis de contaminação deverão ser encaminhadas para uma bacia de 

retenção para posterior encaminhamento adequado por forma a minimizar os impactes 

negativos induzidos por aqueles efluentes; 

12. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser executados em períodos de menor 

pluviosidade e tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e 

evitar o respetivo deslizamento, de forma a minimizar a exposição dos solos e a diminuir a 

erosão hídrica; 
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13. Ainda, deverão ser tomadas medidas de segurança, durante a fase de construção, de 

modo a que a manobra de viaturas e o manuseamento equipamentos não originem focos 

de incêndio, atenta a especificidade do local de implementação nomeadamente a 

proximidade de zona empresarial, zona urbana e florestal, bem como, assegurada a 

limpeza do material combustível na envolvente da área, de modo a garantir a existência de 

uma faixa de segurança contra incêndios, no âmbito do regime jurídico aplicável; 

14. Na fase de desativação dever-se-á ter em conta a elaboração de um plano de desativação 

que integre as normas de segurança aplicáveis. 

 

7.3.8. Saúde Humana 

No que se refere 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.  

Na fase de construção, os principais impactes na saúde humana serão devidos à emissão de 

poluentes atmosféricos, particularmente partículas em suspensão, e ao ruído. Contudo, 

entende-se que os mesmos poderão ser minimizados, face às medidas de minimização 

propostas. 

 

7.3.9. Socioeconomia 

O PE de Monte Redondo permitirá criar condições para desenvolvimento do tecido económico 

do concelho de Leiria (em especial da parte noroeste do seu território), beneficiando de boas 

acessibilidades rodoviárias (por força da proximidade à A17, à A8 e à A1, que são eixos viários 

estruturantes). 

A aquisição dos terrenos para o parque empresarial faz-se pela tentativa de aquisição pela via 

do direito privado ou, supletivamente, recorrendo a expropriações. Na análise de 

conformidade, considerou-se que seria conveniente que fosse apresentada a estrutura 

fundiária da área do projeto e o estado atual da aquisição de terrenos, bem como uma 

estimativa do custo total previsto a este título, tendo tal questão sido incluída no pedido de 

elementos adicionais formulado. Na resposta, é referido que a empresa GestinLeiria – Parques 

Empresariais de Leiria, SA foi adquirindo 183 prédios rústicos, com a área total de 505 492 m2. 

Para chegar à totalidade da área necessária, é informado que falta adquirir ou expropriar 27 

prédios, com a área de 5,7 ha, prevendo-se um valor para aquisição ou expropriação de 318 

633 €. Espera-se ainda para 2021 a declaração de utilidade pública para efeitos de 

expropriação. Esta resposta, que se considera satisfatória, apenas levanta duas pequenas 

questões: (i) não foi referido o custo total de aquisição dos terrenos para o PE, uma vez que só 

foi indicada a estimativa do custo do que falta adquirir; (ii) parece haver uma pequena 

divergência entre a área total do PE (cerca de 59,5 ha) e a soma das áreas indicadas (cerca de 

50,5 ha adquiridos e 5,7 ha por adquirir, ou seja, um total de 56,2 hectares), admitindo-se que 
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a diferença para menos de 3,3 ha corresponda a espaços que já eram do domínio municipal ou 

equivalente (como caminhos, por exemplo).   

O acesso ao futuro PE realiza-se, a sul, pela EM531, que liga à EN109 (a poente) e à A17 (sendo 

esta ligação, a nascente, a melhorar “em momento posterior ao projeto”) e, a norte, por um 

novo arruamento de ligação à EN109. A malha viária prevista articular-se-á ainda com a 

prevista variante a Monte Redondo, a nascente do Parque.  

Também na fase de conformidade, se solicitou que (i) fosse indicada a relação entre o PE e a 

rede ferroviária nacional (de forma mais detalhada, indicando nomeadamente distância e 

tempos de percurso às estações de acesso), por forma a ser avaliada a possibilidade de futura 

utilização deste modo de transporte (pelo menos no que se refere a mercadorias), dado que 

apresenta vantagens ambientais relevantes sobre o modo rodoviário; (ii) fosse apresentada a 

eventual vantagem da proximidade a infraestruturas portuárias e aeroportuárias. No 

Aditamento ao EIA, é esclarecido que a localidade de Monte Redondo é servida pela Linha do 

Oeste, a cerca de 2 000 m do Parque Empresarial, o que constitui uma mais-valia logística 

importante, mas obrigará à adequação das vias de ligação e da própria estação ferroviária, 

exigindo também a retoma de uma proposta municipal de reserva de espaço para carga e 

descarga de mercadorias que constava do processo de revisão do PDM, mas não integrou a 

versão aprovada em 2015, alegadamente por “orientações do Governo”. São referidos alguns 

trechos do documento “Visão Estratégica para Região Centro 2030" (CCDRC, 2020), 

destacando-se a proximidade ao Porto da Figueira da Foz (60 km por autoestrada) e à Base 

Aérea de Monte Real.  

A construção das infraestruturas decorrerá durante 18 meses (sendo afirmada a previsão de 

início para 2021, demasiado otimista dadas as etapas ainda por percorrer, designadamente 

DIA, projeto de execução, RECAPE e DCAPE). Nessa medida, admitiu-se que seria conveniente 

reponderar a calendarização, pelo que na resposta ao pedido de elementos se assumiu que a 

data prevista para o início da construção das infraestruturas passa a ser o primeiro semestre 

de 2022, o que ainda nos parece demasiado otimista, pelos mesmos motivos acima referidos. 

No Relatório Síntese, não são apresentadas estimativas para os custos totais de infraestruturas 

(que deve constar da candidatura a financiamento pelo Portugal 2020) e para o n.º de 

trabalhadores a envolver na fase de construção e a criar após a plena ocupação dos lotes 

(havendo metodologias para o efeito, que têm sido aplicadas em outros casos semelhantes). 

Na resposta, em sede de Aditamento ao EIA, (i) é apresentada a estimativa de custo das obras 

de 7 M€, (ii) estima-se um conjunto de 30 trabalhadores, em média, para a fase de construção 

e (iii) na fase de exploração, quando se atingir a ocupação plena das parcelas, aponta-se para a 

criação de cerca de 1 500 postos de trabalho. 

Na envolvente próxima do projeto, prepondera o espaço rural, de ocupação essencialmente 

florestal, encontrando-se na sua envolvente mais próxima a povoação de Monte Redondo (a 

cerca de 150 m a Oeste) e os lugares de Ribeira da Bajouca (a cerca de 20 m para Norte) e de 

Matos (a cerca de 690 m para Sudoeste). 
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Não sendo apresentadas contagens de tráfego atual e estimativas para o tráfego resultante do 

pleno funcionamento do PE, admite-se como pertinente a realização de um estudo de tráfego, 

que permita validar ou não a rede viária pré-dimensionada e, sobretudo, o adiamento da 

intervenção na EM531, para melhoria da ligação à A17. Contudo, estima-se um tráfego médio 

diário máximo na fase de construção de cerca de 20 veículos pesados, que se considera 

comportável com as caraterísticas da rede viária envolvente. Consequentemente, não se 

solicitou, na análise inicial de conformidade, um estudo de tráfego. Mas, na resposta a pedidos 

no âmbito dos fatores ambientais “ruído” e “qualidade do ar”, faz-se referência a um Estudo 

de Tráfego, datado de agosto de 2021, que se anexou aos Elementos Adicionais. Esse Estudo 

de Tráfego permite validar as opções de dimensionamento da rede viária e dos lugares de 

estacionamento. Conclui ainda pela existência de transportes coletivos na envolvente, nos dias 

de semana, mas admite uma predominância de transporte individual, devido à existência de 

boas condições de circulação, à disponibilidade de estacionamento no empreendimento e à 

preferência pessoal para a realização de deslocações por motivos de trabalho nesse modo de 

transporte. 

No que se refere à caraterização específica da situação atual ou de referência, no âmbito da 

socioeconomia, o Relatório Síntese aborda os seguintes temas: enquadramento geográfico, 

demografia, escolaridade, economia (que inclui a análise dos efeitos da COVID-19 na economia 

nacional), emprego (incluindo os dados de desemprego concelhio até outubro de 2020, nos 

quais são já evidentes os efeitos da pandemia), um enfoque na união de freguesias em que o 

projeto se desenvolverá e uma síntese detalhada do documento “Visão Estratégica para a 

Região Centro” (CCDRC, outubro de 2020), incluindo a territorialização da estratégia para a 

Região de Leiria. De um modo geral, considera-se que a abordagem realizada é adequada (ou 

até excessiva, dado o pouco aproveitamento de alguma da informação recolhida e analisada 

para o restante EIA), utilizando dados/estimativas do INE posteriores aos censos de 2011, 

quando existem. No Aditamento ao EIA foi enfatizado o decréscimo da população jovem, ao 

afirmar-se que a não concretização deste projeto implicaria, no que respeita à socioeconomia, 

a perda de “uma oportunidade para incrementar os níveis de empregabilidade e de criação de 

riqueza no concelho de Leiria, fatores essenciais para contrariar a tendência de diminuição 

populacional do concelho e potenciar a sua capacidade e posicionamento económico na região 

Centro e no País”. Adicionalmente, refira-se que se ganhará com a concretização do projeto 

uma ocupação ordenada e programada deste território. 

A análise de impactes e a correspondente propositura de medidas distingue os fatores 

“tráfego rodoviário relacionado com o projeto” e “socioeconomia”.  

No que se refere ao tráfego rodoviário, são apresentadas cinco medidas de mitigação para a 

fase de construção e duas medidas de mitigação para a fase de exploração.  

No que se refere à socioeconomia, são apresentados, para as fases de construção e de 

exploração, impactes (i) na demografia, no emprego e na economia e (ii) em equipamentos ou 

serviços coletivos. São propostas duas medidas de potenciação de impactes positivos para a 

fase de construção e seis medidas de potenciação de impactes positivos para a fase de 

exploração. 
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Os impactes na fase de desativação do projeto, ainda que esta não se considere provável num 

horizonte temporal curto ou médio, são analisados de forma genérica. No que diz respeito à 

socioeconomia, esta fase “acarretaria impactes negativos significativos e de magnitude 

elevada, que seriam devidos à diminuição da oferta de emprego, aos problemas associados à 

redução demográfica, à perda de atratividade empresarial e, em geral, ao enfraquecimento do 

posicionamento económico e social do concelho de Leiria e de toda a região onde se insere”, a 

que se adicionaria “o impacte negativo decorrente do desaparecimento de um espaço 

devidamente infraestruturado e estruturado/organizado que terá correspondido a elevados 

investimentos levados a cabo pela Autarquia de Leiria, necessariamente, para ser utilizado, 

rentabilizado e potenciado como espaço empresarial”. 

Quanto a impactes cumulativos, o Relatório Síntese lista um conjunto de empresas com 

atividade na envolvente do futuro Parque Empresarial, concluindo pela impossibilidade de 

realizar a análise da cumulatividade dos impactes, sendo que os impactes das empresas 

instaladas já se refletem na caraterização da situação ambiental atual. São analisados os 

impactes cumulativos com os que resultam dos projetos complementares de infraestruturas 

exteriores ao Parque, concluindo-se que tais intervenções devem decorrer em simultâneo com 

as das obras de infraestruturas internas do Parque, que delas necessita. São ainda referidos os 

impactes cumulativos de uma ampliação para nascente do Parque, que seriam positivos no 

domínio da socioeconomia. 

São apresentadas uma matriz síntese dos impactes e uma análise de riscos. Numa síntese da 

nossa responsabilidade (ainda que baseada nos documentos do procedimento de AIA), os 

impactes socioeconómicos e as medidas e recomendações concomitantes são apresentados 

no quadro seguinte. 

Quadro n.º 3 - impactes socioeconómicos, medidas de minimização/potenciação e 

recomendações 

Fase 
Descrição dos 

impactes 

Classificação dos 

impactes 
Medidas 

Construção 

Criação de emprego  

(30 trabalhadores 

durante 18 meses) 

Positivos, 

temporários, 

diretos e indiretos, 

reversíveis, de 

magnitude 

reduzida e pouco 

significativos 

Contratação preferencial de 

trabalhadores locais 

Aumento do consumo 

de bens e serviços 

Positivos, 

temporários, 

irreversíveis, de 

magnitude 

reduzida e pouco 

significativos 

Aquisição preferencialmente local de 

bens e serviços 
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Afetação das 

infraestruturas viárias e 

incomodidade gerada 

nas povoações e nas 

habitações mais 

próximas (emissões de 

ruído e poluentes 

atmosféricos e geração 

de efluentes) 

Negativos, 

cumulativos, 

diretos, 

temporários, locais, 

de magnitude 

reduzida e pouco 

significativos 

Compatibilização da programação dos 

trabalhos com os usos e atividades que 

ocorrem na envolvente e concentrando 

no tempo os trabalhos que causem 

mais perturbações  

Adequada reposição de condições de 

segurança (reposição de pavimentos, 

medidas de desvio e acalmia de 

tráfego, etc.) e adoção de medidas de 

gestão ambiental 

Informação às populações e às 

empresas envolventes sobre a tipologia 

e o alcance das obras e funcionamento 

de sistema de receção de reclamações 

e sugestões 

Exploração 

Criação de emprego 

(cerca de 1.500 postos 

de trabalho) 

Positivos, 

cumulativos, 

diretos e indiretos, 

permanentes, 

territorialmente 

abrangentes, de 

magnitude elevada 

e significativos 

Contratação preferencial de 

trabalhadores locais (quer para as 

construções nos lotes, quer para as 

empresas a instalar) 

Divulgação da disponibilidade de 

espaços para atividades económicas e 

promoção da multifuncionalidade e da 

partilha de infraestruturas e de 

equipamentos 

Fomento da capacidade de atração de 

empresas de maior incorporação de 

conhecimento e tecnologia, 

qualificando a mão-de-obra local 

Cooperação entre centros 

tecnológicos, de formação e de 

incubação e empresas a instalar 

Dinamização da 

estrutura 

socioeconómica local 

(fixação de novas 

atividades, aquisição 

de bens e serviços 

locais, efeito 

multiplicador do 

investimento e 

aumento de taxas e 

impostos locais) 

Perturbação de 

atividades na 

envolvente e as 

implicações na 

qualidade de vida da 

população (ao nível da 

qualidade do ar, do 

Negativos, 

cumulativos, 

diretos, 

permanentes, 

locais, de 

magnitude 

reduzida e pouco 

Adoção de medidas de gestão 

ambiental, a aplicar pelas empresas 

que se venham a instalar e pela 

entidade gestora do Parque (incluindo 

a gestão de combustível vegetal nas 

áreas envolventes) 

Adoção de soluções de mobilidade 
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ambiente sonoro, do 

tráfego, dos efluentes 

gerados, etc.) 

significativos sustentável (transportes públicos, 

postos de carregamento elétrico, 

mobilidade ciclável e inclusiva)  

Desativação 

Fim e 

desmantelamento de 

atividades económicas, 

com eliminação de 

postos de trabalho 

Negativos, 

cumulativos, 

diretos, 

permanentes, de 

magnitude 

modera-da e 

significativos 

Adequado tratamento dos resíduos 

resultantes desta fase 

Adoção de medidas de reconversão da 

mão-de- 

-obra  

 

Não é previsto qualquer plano de monitorização no domínio socioeconómico, o que se 

entende ser aceitável.  

 

8. CONSULTA PÚBLICA E PARECERES EXTERNOS 

8.1. Consulta Pública 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do RJAIA, procedeu-se à publicitação e à 

divulgação do procedimento de AIA, dando-se início à consulta pública, que decorreu por um 

período de 30 dias úteis, entre 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 presente relatório. 

No anexo III é apresentado o Relatório da Consulta Pública. 

 

8.2. Pareceres Externos 

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, IP (ICNF); e Direção 

Regional de Agricultura e Pescas dos Centro (DRAPC). 

Foram recebidos os seguintes pareceres (anexo IV): 

• Infraestruturas de Portugal:  

Esta entidade informou o seguinte: 
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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 servidão non aedificandi estabelecida 

na alínea d) do nº8 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 Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto 

encontra-se 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.  

Pelo que 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 
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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 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 alterações climáticas, 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 
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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.  

 

9. CONDICIONANTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E/OUCOMPENSAÇÃO, 

RECOMENDAÇÕES E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

9.1. Condicionantes e elementos a apresentar 

Propõe-se a imposição das seguintes condicionantes e elementos a apresentar: 

1. Apresentar o projeto de execução e o RECAPE. 

2. No que se refere aos projetos complementares, apresentar o 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. 

3. Relativamente à proposta de acesso a efetuar através da EN109, submeter o pedido, 

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). 

4. Ainda no que se refere aos projetos complementares, apresentar projeto do parque 

fotovoltaica, a instalar na faixa de gestão de combustíveis na parte sul do PE, ao lado 

da EM531, e respetiva planta de implantação. 

5. Apresentar dimensionamento detalhado da bacia de retenção e respetivos órgãos 

hidráulicos. 

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

7. Rever o Regulamento do PE de Monte Redondo, articulando com a estratégia 

municipal para as alterações climáticas expressa na EMAAC-Leiria e impondo que 

todas as empresas que vierem a instalar-se no PE apresentem, na fase de 
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licenciamento, os respetivos relatórios de ruído ambiental que verifiquem o 

cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral do Ruído. 

8. Elaborar um Plano de Segurança para a fase de construção, 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. Apresentar um plano de desativação que integre as ações a implementar e as normas 

de segurança aplicáveis.  

10. Solicitar TURH para qualquer utilização do domínio hídrico. 

11.  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. 

12. 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.  

 

9.2. Medidas de Minimização e/ ou Compensação 

Propõe-se a imposição das seguintes medidas de minimização: 

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. 
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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 presente parecer, aplicáveis à fase de 

construção. 

9.4. Planos de Monitorização 

9.4.1. Recursos Hídricos 

Propõe-se a implementação dos seguintes planos de monitorização: 

9.4.1.1. 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. 
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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. 

 

9.4.1.2. 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.  

• 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; 
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• 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 repetidos 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 detetam 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. 
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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 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.  

 

9.4.2. Ambiente Sonoro 

Propõe-se a implementação dos seguintes planos de monitorização: 

9.4.2.1. Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro 

Tendo em consideração o tipo e o desenvolvimento dos trabalhos na 1ª fase, bem como  a 

dinâmica própria da instalação das diversas atividades na fase de exploração, (sujeitas às 

condições de mercado), entende-se que a frequência proposta no plano de monitorização, 

quer para a fase de construção quer para a fase de exploração, é demasiado rígida. 

Assim, propõe-se a imposição da realização de medições na fase de construção, no caso de 

surgirem reclamações devidamente fundamentadas. 

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. 

 

10. CONCLUSÕES  

O projeto do PE de Monte Redondo, 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. 

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 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. 
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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. 
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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 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 no 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, condicionada 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, e na fase de desativação, 

com o encerramento de atividades económicas e eliminação de postos de trabalho, impactes 

que se consideram negativos, cumulativos, diretos, permanentes, de magnitude moderada e 

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

pública realizada, e tendo sido realizada a AIA de um projeto em fase de estudo prévio, emite-

se parecer prévio favorável condicionado à apresentação do projeto em fase de projeto de 

execução e respetivo RECAPE, bem como ao cumprimento das restantes condicionantes 

constantes do presente parecer, à apresentação de elementos também aqui elencados e à 

implementação das medidas de minimização consideradas e dos programas de monitorização 

descritos. 
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Pedido de elementos adicionais 

Processo: ID: 140962; PL20210122000144 
Projeto: Estudo Prévio do Parque Empresarial de Monte Redondo
Localização: União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira, concelho de 
Leiria
Classificação: a), nº10, Anexo II
Proponente: Câmara Municipal de Leiria
Licenciador: Câmara Municipal de Leiria

Projeto: Estudo Prévio do Parque Empresarial de Monte Redondo
Localização: União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira, concelho de Leiria
Classificação: a), nº10, Anexo II
Proponente: Câmara Municipal de Leiria
Entidade Licenciadora: Câmara Municipal de Leiria
Código SILIAMB: PL20210122000144
ID: 140962

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

1. Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais

(1) No Relatório Síntese está ausente um capítulo sobre Recursos Minerais, com a 
caracterização dos sedimentos ocorrentes do ponto de vista do seu potencial enquanto recurso 
geológico com interesse de exploração, pelo que deverá ser apresentada informação que 
colmata esta lacuna informativa, tendo em consideração que na região são conhecidas as 
ocorrências de areias cauliníferas.
(2) No capítulo sobre a Tectónica e Sismicidade é feito o enquadramento no RSAEEP (algo 
desatualizado), devendo a área de estudo ser enquadrada no zonamento sísmico mais 
atualizado definido no Anexo Nacional do Eurocódigo 8 e respetivas ações sísmicas.

2. Recursos Hídricos

(3) O RS refere que a área PEMR é de cerca de 59,5ha. De acordo com o PDM de Leiria a área 
empresarial e de armazenamento prevista para a mesma localização é significativamente 
superior. Solicita-se informação sobre a evolução PAER projeto após a referida ampliação 
prevista.
(4) Os impactes cumulativos sobre o descritor Recursos Hídricos devem ser considerados 
quando as atividades de outros projetos (existentes ou previstos) contribuam cumulativamente, 
afetando (positivamente ou negativamente) o descritor em análise. No caso presente, o binómio 
escorrência superficial / infiltração da água no solo, não foi adequadamente tratado, solicitando-
se a sua descrição e sua avaliação ambiental, assim como dos impactes cumulativos.
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(5) Solicita-se informação sobre o tratamento e destino final a dar às águas residuais 
(domésticas, lavagens de equipamentos, etc.) da fase de construção.
(6) O RS do EIA refere que na fase de exploração os esgotos urbanos serão enviados para a 
ETAR que serve Monte Redondo. No entanto não refere a qualidade de tratamento dos esgotos 
atualmente conseguido nessa ETAR, nem a capacidade disponível (da referida ETAR) para 
receber mais esgotos, assim como, não estima a futura produção de esgotos do PEMR. Solicita-
se assim a apresentação de informação complementar que colmate as lacunas detetadas. 
(7) A rega dos espaços verdes não foi descrita nem avaliada pelo que se solicita, fazendo 
referência às origens / qualidades de água a utilizar, metodologias de rega, entre outros aspetos 
que se considerem relevantes na gestão sustentável dos recursos hídricos. 
(8) Solicita-se a apresentação da estimativa do aumento do consumo de água, a indicação da 
sua origem e respetiva inclusão na avaliação de impactes.
(9) O EIA refere que as águas pluviais serão descarregadas na linha de água ribeira da Carrasca, 
mas não a carateriza, nomeadamente de modo a esclarecer a sua capacidade de vazão. 
(10) Solicita-se a O caudal de cheia de ponta (com período de retorno de 100 anos) resultante 
da impermeabilização do PEMR também não é apresentado.
(11) Solicita-se a apresentação do estudo dos efeitos esperados e respetivos impactes sobre os 
RH superficiais (erosão, sedimentação e inundação, sobretudo a jusante da área do projeto) e 
subterrâneos (rebaixamento do nível freático na área de influência do projeto) e se necessário, 
respetivas medidas mitigadoras (bacia atenuadora de picos de caudal, adequada modelação do 
terreno, dispositivos de infiltração da água no terreno, etc.), de modo a compatibilizar a 
implementação do projeto com uma adequada gestão dos RH, tendo presente que a 
implementação deste projeto afeta o binómio infiltração / escorrência superficial. Neste estudo 
devem ser considerados, não só a pluviosidade média anual mas sobretudo os fenómenos 
associados às chuvadas de grande intensidade e as de grande duração. Reforça-se que deve 
ser apresentada a avaliação de impactes (incluindo os impactes cumulativos) associados ao 
binómio escorrência superficial/infiltração das águas pluviais.
(12) Dada a área de espaços verdes prevista, solicita-se que informem de que modo pretendem 
controlá-la. Caso pretendam recorra à utilização de produtos fitofármacos, tendo em atenção a 
profundidade a que se encontra a água subterrânea, a permeabilidade da zona vadosa e a 
possível escorrência superficial, solicita-se que informem os locais onde se prevê a sua 
utilização, os modos de aplicação, os períodos de aplicação, os produtos a utilizar e as respetivas 
doses, de modo a não afetar negativamente a qualidade dos RH superficiais e subterrâneos.
(13) Solicita-se a correção do plano de monitorização da qualidade das águas superficiais sob 
influência deste projeto, de modo a:
- indicar os locais de amostragem
- a referência legal a considerar deverá ser o anexo I do DL 236/98, de 1 de agosto
- os parâmetros devem ser pelo menos: pH, CBO5, CQO, SST, condutividade elétrica, 
hidrocarbonetos totais, fosfatos e azoto kjeldahl.
- periodicidade da amostragem: trimestral

3. Socio Economia

(14) Solcita-se a apresentação da estrutura fundiária da área do projeto e o estado atual da 
aquisição de terrenos, bem como uma estimativa do custo total previsto a este título. 
(15) Deve ser indicada a relação entre o Parque Empresarial e a rede ferroviária nacional (de 
forma mais detalhada do que a referida na parte final da página 232, indicando nomeadamente 
distância e tempos de percurso às estações de acesso), por forma a ser avaliada a possibilidade 
de futura utilização deste modo de transporte (pelo menos no que se refere a mercadorias), 
dado que apresenta vantagens ambientais relevantes sobre o modo rodoviário. Deve ainda 
apresentar-se a eventual vantagem da proximidade a infraestruturas portuárias e 
aeroportuárias.
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(16) A construção das infraestruturas decorrerá durante 18 meses (sendo afirmada a previsão 
de início para 2021, talvez um pouco otimista, dadas as etapas ainda por percorrer, 
designadamente DIA, projeto, RECAPE e DCAPE). Nessa medida, deverá ser feita a actuaização 
da calendarização.
(17) Apresentação das estimativas para os custos totais de infraestruturas (que deve constar 
da candidatura a financiamento pelo Portugal 2020), assim como deve ser feita referência ao 
n.º de trabalhadores a envolver na fase de construção e a criar após a plena ocupação dos lotes 

(18) Como aspetos de detalhe, assinalam-se as seguintes imperfeições que devem ser 
corrigidas:
a) o Relatório Síntese (tal como é designado na capa e nas páginas 5 e 6) é referido como 
Relatório Técnico Final na página 1, o que pode originar confusão nos leitores, nomeadamente 
na fase de consulta pública;
b) a última frase da página 134 parece subentender que o concelho de Leiria perdeu 
população entre 2001 e 2011, quando na verdade registou nesse período um acréscimo de 
5,9%.

4. Solo e Uso do Solo

(19) Identificar a classificação dos solos presentes na área do Projeto, de acordo com a sua 
capacidade de uso.

5. Ordenamento do Território

(20) Sendo referido no item 6.4.2 do Relatório Síntese que, “Toda a área de Projeto está na 
subcategoria “Área Industrial e Armazenagem”, regulada pelos artigos 107.º e 108.º”, explicar 
melhor a compatibilidade do Projeto com o disposto no referido Art.º 108º do Regulamento da 
1ª Revisão do PDM de Leiria (doravante, Regulamento do PDM), quanto à intervenção em 
espaços integrados no solo urbanizável.
(21) Ainda no item 6.4.2 do Relatório Síntese que, “Toda a área de Projeto está na subcategoria 
“Área Industrial e Armazenagem”, é referido que não é dado cabal cumprimento ao disposto no 
Art.º 116º do Regulamento do PDM quanto às áreas destinadas aos Equipamentos de Utilização 
Coletiva, que ficam em 379,00 m2 aquém do estabelecido. Ora, sendo também referido que a 
área destinada aos Espaços Verdes de Utilização Coletiva excede em 3.340,00 m2 o estabelecido 
no mesmo Art.º 116º, sugere-se que seja feita uma reafectação/redistribuição das áreas 
destinadas a cada uma destas finalidades para, que seja assegurada a integral compatibilidade 
do Projeto com a 1ª Revisão do PDM de Leiria.
(22) Embora esteja bem estabelecida qual é a área de incidência do presente Projeto, a 
concretização do mesmo e da finalidade que visa servir- o Parque Empresarial de Monte 
Redondo – está na dependência da concretização dos Projetos Complementares, a que se refere 
o item 5.4 do Relatório Síntese. Com efeito, a requalificação da EM531, a ligação e nova rotunda 
na EN109 e, o abastecimento da área através da extensão/construção das redes de eletricidade 
em média e baixa tensão, gás natural, telecomunicações e água e o saneamento e condução 
de águas residuais e pluviais, são vitais para o funcionamento das infraestruturas previstas no 
presente Projeto. Assim, importa verificar se a concretização dos referidos Projetos 
Complementares é também compatível com a 1ª Revisão do PDM de Leiria e, designadamente, 
com eventuais Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública.
(23) Para efeitos da georreferenciação, solicita-se o fornecimento da shapefile da totalidade da 
área do Projeto e dos limites da sua ocupação, incluindo as vias e rotundas projetadas, no 
sistema de Coordenadas TM-06/ETRS89.

6. Ruído
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(24) As fontes sonoras consideradas foram, para a situação atual, o tráfego rodoviário, tendo 
sido elaborado um mapa de ruído com base em valores obtidos por contagem direta na A17, 
M531 e N109(IP);
Assim, a modelação que permitiu a apresentação dos mapas relativos aos indicadores Lden e Ln 
carece duma validação com medições acústicas, que confira robustez aos resultados 
apresentados;
(25) Quanto aos mapas para a situação de futuro (2025), o estudo baseou-se no tráfego 
rodoviário esperado no final do quinquénio de 3%, no pressuposto dum incremento anual de 
0.6%. Esta opção deverá ser justificada;
(26) Os mapas necessitam duma correção, aliás já levantada pela divisão de Ambiente e 
Saúde da Câmara Municipal de Leira, e que tem a ver com a legendagem dos mesmos no que 
diz respeito à malha de cálculo utilizada – 6mx6m e nas peças escritas 10mx10m;
(27) Em relação à fase de exploração deve ser efetuado um levantamento acústico no 
primeiro ano da entrada em funcionamento do parque empresarial, sendo definida uma 
calendarização subsequente em função dos resultados obtidos;
(28) A monitorização deve ser efetuada de acordo com o plano proposto no que diz respeito 
aos parâmetros, método de monitorização e valores limite que constam no quadro 9.1. Plano 
de Monitorização.

7. Qualidade do Ar

(29) Deverá ser apresentada uma avaliação do contributo das emissões gasosas associadas 
ao tráfego rodoviário que circula na área de implementação do projeto e acessos rodoviários 
próximos, na situação atual, e avaliação na situação futura, com a zona industrial em atividade.

8. Resumo Não Técnico

(30) O RNT deve espelhar as alterações solicitadas no presente documento, sempre que etas 
impliquem uma alteração à informação já disponibilizada nesse documento. 

O/A Gestor do Processo

António Martins
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1. Introdução 

Em cumprimento do preceituado no ponto 2 do Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua atual redação, (RJAIA), procedeu-se à Consulta Pública do Procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), do Projeto do Parque Empresarial de Monte Redondo, sendo 
proponente a Câmara Municipal de Leiria. Este projeto localiza-se na União de Freguesias de Monte 
Redondo e Carreira, do concelho e distrito de Leiria. 

O Projeto tem enquadramento na tipologia da alínea a) do ponto 10 do anexo II, do RJAIA, estando 
sujeito a AIA de acordo com o definido na subalínea i) da alínea b) do nº 3 do artigo 1º do RJAIA. A 
Consulta Pública decorreu por um período de 30 dias úteis, de 15 de setembro a 27 de outubro de 
2021. 

 

2. Documentos publicitados e locais de consulta 

O projeto, Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), Anexos e 
Elementos adicionais, foram disponibilizados para consulta, no portal www.participa.pt. 

 

3. Modalidades de publicitação 

A divulgação desta Consulta Pública foi feita por meio de: 

� Afixação de Anúncio na Agência Portuguesa do Ambiente, na Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e na Câmara Municipal e Junta de Freguesia 
acima referida (anexo I). 

 

4. Análise da consulta pública 

No período da Consulta Pública, foram apresentadas 2 participações. 

O cidadão Joaquim Évora Figueirinha manifestou-se discordando do projeto, apresentando a sua 
indignação perante a intenção da Câmara Municipal em fechar um caminho secular, retirando o 
acesso direto a algumas propriedades, obrigando os donos a longo percurso. 

O cidadão João Domingues manifestou-se concordando com o projeto e sugerindo a opção de um 
possível aumento para a zona da Bajouca. 

Todos os pareceres encontram-se em anexo ao relatório de consulta pública para onde se remete 
para informação mais detalhada. 

 

 

A Coordenadora do procedimento, 
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ANEXO I 

 

 

 

 



 

Dados da consulta 

Nome resumido AIA da Zona Industrial Monte Redondo 

Nome completo AIA da Zona Industrial Monte Redondo 

Descrição Consulta Pública do AIA da Zona Industrial Monte Redondo 

Período de consulta 2021-09-15 - 2021-10-27 

Data de inicio da avaliação 2021-10-28  

Data de encerramento   

Estado Em análise 

Área Temática Ambiente (geral) 

Tipologia Licenciamento Único de Ambiente 

Sub-tipologia  

Código de processo externo PL20210122000144 

Entidade promotora do projeto Câmara Municipal de Leiria 

Entidade promotora da CP CCDR Centro 

Entidade coordenadora Câmara Municipal de Leiria 

Técnico António Martins 

 

Participações 

${id#1} ID 41903 Joaquim Évora Figueirinha em 2021-10-27 

Comentário: 

Vendo que o plano projetado para a zona industrial de Monte Redondo pretende fechar um 
caminho secular venho desde já apresentar a minha indignação por tal.  Pretende a Câmara 
Municipal fechar o acesso direto a algumas propriedades obrigando os donos a longo 
percurso devido ao desvio (fecho) ou será que a intenção será outra.  Há algum tempo (2 ou 
3 anos) fui contactado pela Junta de Freguesia a fim de conhecer da minha disponibilidade 
de conceder terreno para o alargamento do caminho pedido que prontamente concordei 
na condição de se fazer esgotos para aguas pluviais assim como da obrigatoriedade de o 
caminho ser alcatroado na integralidade. Impossível foi a resposta por não haver fundos 
para tal... Hoje verifico que se estava já a planear fechar a dita via no limite de terrenos 
_pertencentes`?_ à Camara.   Será que fechando esse caminho pretende a Camara poder 
unir 2 lotes separados pelo dito caminho e segundo ouvi serem pertença da mesma   ou 
fazer um condomínio fechado ou uma coutada privada???   Sem querer alongar-me mais, 
espero que o bom senso e valores da tradição prevaleçam 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  



Observações do técnico: 
 

${id#2} ID 41546 João Domingues em 2021-09-15 

Comentário: 

Concordo totalmente com o projeto, poderia ficar com opção de um possível aumento para 
a zona da Bajouca. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
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