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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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