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1. Introdução
O presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução (RECAPE) do Loteamento Municipal da Zona Industrial de Grândola (ZIL).
O proponente do Projeto, de Loteamento Municipal da Zona Industrial Ligeira (ZIL) de Grândola, é a Câmara
Municipal de Grândola (CMG), que designou a empresa Outras Paisagens, Projetos de Arquitetura Paisagista,
Lda., para a elaboração do correspondente RECAPE.
A equipe que desenvolveu o estudo foi coordenada pela Arq. Pais. Susana Morais, com o apoio da Engª
Alexandra Betâmio de Almeida e da Engª Ana Cristina Santos.
De acordo com o artigo 28.º, do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio (republicado pelo Decreto-Lei n.º
197/2005, de 18 de novembro), sempre que o procedimento de Avaliação Impacte Ambiental (AIA) ocorra em
fase de Estudo Prévio ou de Ante-Projeto, o proponente apresenta junto da entidade licenciadora ou competente
para a autorização, o correspondente Projeto de Execução, acompanhado de um relatório descritivo da
conformidade do Projeto de Execução com a respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) – o Relatório de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE).
O Projeto de Execução do referido loteamento e respetivas obras de loteamento, foi elaborado em conformidade
com o Regulamento do Plano de Urbanização de Grândola e com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA),
emitida em resultado da avaliação efetuada ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Estudo Prévio do Projeto
do Loteamento Municipal da ZIL.
A elaboração do RECAPE respeitou as orientações da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, e tem como principal
objetivo a verificação de que o Projeto de Execução obedece aos critérios estabelecidos na DIA, dando
cumprimento aos termos e condições nela fixados.
A estrutura para a elaboração do RECAPE, cumpre com os requisitos definidos nas normas técnicas expostas
no Anexo IV, da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril (retificado segundo a Declaração de Retificação n.º 13H/2001, de 31 de maio) e compreende as seguintes secções:
1 – Introdução: Inclui a identificação do Projeto e do proponente, a identificação dos responsáveis pelo
RECAPE e apresentação dos objetivos, a estrutura e do conteúdo do RECAPE.
2 – Antecedentes: Resumo dos processos de licenciamento associados ao Projeto, resumo do histórico
associado ao procedimento de AIA.
3 - Descrição das características gerais do Projeto: Resumo das características do Projeto de
loteamento e dos Projetos de infraestruturas;
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4 – Conformidade com a DIA: inclui descrição dos Estudos e Projetos necessários ao cumprimento das
condições estabelecidas na DIA e a apresentação das medidas de minimização a adotar na fase de projeto,
de construção, na fase de exploração e de desativação.
5 – Monitorização: Apresentação do Plano Geral de Monitorização contendo uma descrição pormenorizada
dos programas de monitorização a adotar, nomeadamente, em termos de Recursos Hídricos e Ruído.
É de mencionar que após a emissão da respetiva DIA, referente ao EIA na Fase de Estudo Prévio do Projeto do
Loteamento Municipal da ZIL, o Lote nº12 da ZIL foi alterado, tendo sido neste âmbito elaborado um documento
designado por Análise de Incidências Ambientais decorrentes da Alteração do Loteamento da ZIL de Grândola,
apresentado como Anexo no RECAPE.
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2. Antecedentes
O Projeto de execução do “Loteamento Municipal da Zona Industrial Ligeira em Grândola” integra-se no âmbito
da legislação aplicável, nomeadamente do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 18 de novembro (que apresenta a nova
redação do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio).
Os Projetos sujeitos a avaliação de impacte ambiental constam dos Anexos I e II, do Decreto-Lei n.º 197/2005,
de 18 de novembro, estando incluído no Anexo II, no ponto 10, alínea a), relativos a Projetos de loteamento e
parques industriais, nomeadamente todos os parques industriais com indústrias de classe A ou área maior ou
igual a 10 hectares e loteamentos industriais com área maior ou igual a 10 hectares (Caso geral) e todos (Áreas
sensíveis). A área de estudo e de implementação do projeto não se encontra inserida em qualquer área
sensível.
O início da instrução do procedimento de Avaliação Impacte Ambiental (AIA) decorreu com a entrega pelo
proponente e simultaneamente entidade licenciadora – a CMG, do EIA do “Loteamento Municipal da Zona
Industrial Ligeira de Grândola”, a 26 de março de 2008, na Autoridade de AIA – a CCDR-Alentejo, os elementos
relativos ao EIA.
A Comissão de Avaliação (CA) foi composta pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo (CCDR-Alentejo) e pelo Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico (IGESPAR),
sendo que o Instituto da Água (INAG) foi nomeado para integrar a Comissão, mas informou que não integraria a
CA, por não estarem previstas afetações negativas significativas dos recursos hídricos.
No âmbito do procedimento de AIA do Processo n.º 04.3/195 foram suspensos os prazos de 5 de maio de 2008
a 16 de junho de 2008, por solicitação de elementos adicionais. O proponente solicitou prorrogação do prazo até
22 de julho de 2008, no entanto como os volumes não estavam em número suficiente, o proponente enviou os
restantes exemplares a 6 de agosto de 2008, tendo sido emitida a respetiva Declaração de Conformidade, a 13
de agosto de 2008.
A consulta pública decorreu de 29 de agosto de 2008 a 2 de outubro de 2008 (25 dias úteis), sendo que a visita
de reconhecimento do local foi realizada a 21 de outubro de 2008, onde estiveram presentes os elementos da
CA, o proponente e um representante da equipa que realizou o EIA.
Posteriormente foi elaborado um Parecer da CA, tendo sido emitido a 28 de novembro de 2008.
Foi também realizada a proposta de DIA pela Autoridade de AIA e envio para a tutela (registo de entrada n.º
6702, de 9 de dezembro de 2008).
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A DIA, do Projeto “Loteamento Municipal da Zona Industrial Ligeira em Grândola”, favorável condicionada ao
cumprimento das condições impostas na respetiva DIA, foi emitida a 22 de dezembro de 2008.
A emissão da DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da CA e na respetiva proposta da Autoridade de
AIA, destacando-se de seguida os principais aspetos:
a) A CMG pretende implementar o projeto de Loteamento Municipal na Zona Industrial de Grândola, localizado
na freguesia e no concelho de Grândola, com o objetivo de constituir uma oferta de espaço destinada a
atividades de natureza industrial não poluente, distribuído por 32 lotes destinados a indústria, armazéns,
comércio e serviços.
b) O projeto encontra-se enquadrado no PDM de Grândola e no PU de Grândola recentemente aprovado e
publicado pela Deliberação n.º 3308/2008 no Diário da República, 2.ª Série, n.º 241, de 15 de dezembro.
c) Os impactes positivos gerados pelo projeto em apreço decorrem da concretização das disposições patentes
no PDM do concelho de Grândola e no Plano de Urbanização (PU), recentemente publicado, e da
socioeconomia, com o contributo para a redução do desemprego, a criação e a consolidação de espaços
devidamente infraestruturados para o acolhimento de atividades económicas que evita a proliferação no
território de atividades passivas de causarem impactes ambientais significativos aos mais diversos níveis e
a melhoria da economia local.
d) Em termos de impactes negativos, não foram identificados impactes de magnitude relevante, sendo
passíveis de minimização, através das condições constantes na DIA.
e) Destaca-se somente os previstos sobre o coberto vegetal, em particular sobre o montado de sobro
existente. Tal como referido, foi obtido parecer favorável condicionado pela AFN, constando da presente
DIA algumas condições impostas pela referida Autoridade.

Após a emissão da DIA, do projeto “Loteamento Municipal da Zona Industrial Ligeira de Grândola”, em fase de
Estudo Prévio, o PROTALI foi revogado, encontrando-se atualmente em vigor o Plano Regional de Ordenamento
do Território do Alentejo (PROTA), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de
agosto.
1

O projeto do Loteamento da ZIL encontra-se adequado com o deliberado no PDM de Grândola em vigor e
demais legislação aplicável, dando inteiro cumprimento aos índices e parâmetros urbanísticos neles contidos e,
1 O PDM de Grândola em vigor foi ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/96, de 4 de março e foi posteriormente alterado pelas
deliberações da Assembleia Municipal de Grândola de 29 de junho de 2001, de 5 de março de 2002, de 29 de setembro de 2007, de 20 de fevereiro de
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na demais legislação aplicável. Assim, a organização, volumetria e partido arquitetónico para a sua conceção
decorrem essencialmente da aplicação dos parâmetros e índices urbanísticos previstos em sede de PDM.
O Projeto de loteamento sofreu diversas alterações ao longo do seu percurso, motivadas pela necessidade de
adaptação aos diversos investidores que iam surgindo, que muitas vezes se tornou difícil encaixar, obrigando
praticamente, a fazer um novo loteamento e ainda a indefinições e exigências por parte de alguns investidores.
Na Deliberação da reunião de Câmara, datada de 03/07/2008, procedeu-se à Aprovação da Alteração do
Loteamento Municipal – 2ª fase da ZIL (com a alteração do traçado da via-férrea e a alteração da legislação que
define as áreas de proteção para o uso de indústria, foi necessário proceder a alguns ajustes ao projeto de
loteamento da 2ª fase da ZIL). Assim foram suprimidos os lotes n.º 4 e o n.º 24, por se encontrarem incluídos
dentro da área de proteção e alterados os lotes n.º 1, n.º 3 e o n.º 25, sendo que os lotes 1 e 25 reduziram de
dimensão e o 3 aumentou ligeiramente, procurando adaptar a forma dos lotes ao limite da área de proteção.
Esta alteração não interfere com as infraestruturas existentes.
A CMG, proponente do Projeto de Loteamento Municipal da ZIL em Grândola, elaborou o Projeto de Execução
do referido loteamento e respetivas obras de loteamento, em conformidade com o Regulamento do Plano de
Urbanização de Grândola e com a DIA, emitida em resultado da avaliação efetuada ao Estudo de Impacte
Ambiental (emitida favorável condicionada a 22 de dezembro de 2008).

2009, de 18 de setembro de 2009 e de 25 de setembro de 2010, publicadas, respetivamente através das Declarações n.ºs 17/2002 (2.ª série), de 18 de
janeiro, 218/2002 (2.ª série), de 11 de julho, 353/2008 (2.ª série), de 13 de fevereiro, 860/2009, de 25 de março, 2864/2009, de 13 de outubro, e
1969/2010, de 29 de outubro. Esta última deliberação foi objeto de retificação pela Declaração de retificação n.º 2410/2010, de 24 de novembro. Por
último, o PDM foi alterado para adaptação ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo por meio da deliberação da Assembleia Municipal
de Grândola de 19/11/2010, publicada através do Aviso n.º 25367/2010, de 6 de dezembro.

9

RECAPE - SUMÁRIO EXECUTIVO

3. Descrição das Características Gerais do Projeto
A Zona Industrial Ligeira localiza-se
se na Região do Alentejo, sub-região
sub região do Alentejo Litoral, Concelho e Freguesia
de Grândola. Localizada próxima da zona urbanizada definida pelo Plano de Urbanização de Grândola, a ZIL
situa-se a Nordeste da Vila de Grândola (Figura
(
1).

Figura 1 – Localização da ZIL na Carta de Zonamento do Plano de Urbanização de Grândola.

A ZIL em Grândola, com uma área total de cerca de 19,82 ha, é da responsabilidade da Câmara Municipal de
Grândola (CMG),, especialmente destinada a atividades de natureza industrial não poluente que, pela sua
função, apresentem vantagens em ser colocadas em zonas expressamente concebidas para o efeito, fora da
área urbana da vila de Grândola.
O Loteamento da ZIL enquadra-se
se no âmbito do Plano de Urbanização (PU) – Vila de Grândola, publicado na
Resolução de Conselho de Ministros n.º 112/99, de 2 de outubro, revisto pela Deliberação n.º 3308/2008, de 15
de dezembro, retificado pela Deliberação n.º 955/2009, de 1 de abril (1ª Retificação), retificado pela Declaração
10
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de Retificação n.º 614/2010, de 29 de março (2ª Retificação), e alterado pelo Aviso 163/2013, de 4 de janeiro. No
Artigo 23.º, do Aviso n.º 163/2013, de 4 de janeiro é referido que a ZIL, delimitada na planta de zonamento, tem
como objetivos:
a) Promover a fixação racional e integrada das atividades transformadoras, instalações de armazenagem e
outros serviços de apoio à atividade industrial do concelho;
b) Cativar este mesmo tipo de atividades para o concelho;
c) Contribuir com a sua quota-parte para desenvolver uma rede urbana equilibrada e melhorar as condições de
vida da população;
d) As zonas de povoamento de quercíneas não podem integrar lotes industriais nem ter construções ou
infraestruturas, devendo constituir zonas verdes de enquadramento.
A ZIL apresenta características vocacionadas específicas, que apontam a implantação preferencial de atividades
económicas:
- De manutenção, transformação e armazenagem de apoio às indústrias de base;
- De fornecimento de matérias subsidiárias à indústria de base e de transformação de matérias fornecidas
por essas indústrias;
- De unidades que necessitem de acesso ferroviário.

O loteamento em causa (Loteamento da ZIL de Grândola) situa-se no interior do perímetro definido, no PU, para
o aglomerado urbano, ficando fisicamente separado da vila pela ferrovia existente, sendo o acesso entre ambas
as partes realizado por uma passagem rodoviária inferior, situada a uma distância assinalável, prevendo-se uma
passagem superior, mais próxima, incluída numa via circundante do conjunto. A Norte situa-se a Estrada
Municipal (EM) 543.
Na sua proximidade, verifica-se a existência de algumas áreas urbanas – o designado Bairro da Estação e a
Aldeia da Justa (no mesmo lado da ferrovia), e os bairros Vale Pereiro e do Arneiro (no lado oposto desta).
É uma área atravessada por cabos das redes de muita alta tensão, do troço Palmela/Sines.
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Figura 2– Limitação da 2ª Fase do Projeto de Execução da ZIL (limite a preto). (Fonte: Planta de Trabalho - Loteamento da
Zona Industrial Ligeira, Grândola, 20/02/2009)

O loteamento abrange parte da área que se encontra definida no PU de Grândola para este fim, verificando-se
que, nas áreas restantes, existe uma grande quantidade de sobreiros, protegidos por Lei. O perímetro em causa
situa-se a Sul do loteamento da 1ª Fase, já implementado, a nascente da ferrovia, a poente e norte de um
conjunto arbóreo.
O perímetro do loteamento delimita uma área total de 207 975 m2, resultante de anexação de 200 000 m2
descritos na Conservatória de Registo Predial de Grândola, sob o nº 03982/050204 e o nº 4713/20080506 da
Freguesia de Grândola e, respetivamente, inscritos na Matriz Predial da Freguesia de Grândola, sob o art.º 5º,
Secção CC1 (parte), e ainda 7795 m2 do art.º nº 9846.
O PU de Grândola define, para estas áreas:
a) Índices máximos de 0,4 para a Construção Líquida;
b) Índice Volumétrico Máximo de 3m3/m2, e uma Cércea Máxima de 8.0m.
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Pretende-se com este loteamento, disponibilizar lotes para fixação de unidades industriais dos tipos 2, 3 e 4, e
atividades complementares, mantendo os sobreiros existentes.
Esta fase do loteamento vem no seguimento da anterior, prolongando a via de acesso e estendendo a estrutura
para nascente, permitindo a definição de mais lotes (com diferentes dimensões), e ligando-se à via prevista
circundante de parte da vila. É constituído por um espaço verde no meio de vias rodoviárias, e por outros dois
em zonas com uma densidade de sobreiros que não permite a construção, entre lotes.
Este loteamento define 27 lotes destinados à construção, a passeios e a rodovia, a espaços para
estacionamento, a espaços para colocação de contentores para resíduos sólidos urbanos, e a espaços verdes já
mencionados. (Os parâmetros urbanísticos estão apresentados nos Quadros seguintes).

Quadro 1 – Quadro de Síntese do Loteamento. (Fonte: Planta Síntese - Loteamento da Zona Industrial Ligeira, Grândola,
20/02/2009)
Número
de Lote

Área do
Lote (m2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
TOTAL

1174.40
1936.40
1483.60
1849.01
2034.52
2218.09
2401.67
2252.05
3102.00
2744.50
1897.70
1225.25
1595,80
1600.00
1385.70
1184,40
1600.00
1600.00
1200.00
1315.50
967,50
803.00
1003.75
803.00
803.00
1932.40
4679,06
46792.30

Área de
Construção
(m2)
469.76
774.56
593.44
739.60
813.80
887.24
960.67
900.82
1240.80
1097.80
624.60
490.10
638,30
640.00
554.30
473,80
640.00
640.00
480.00
526.20
387,00
321.20
401.50
321.20
321.20
772.96
1871.60
18582.45

Área de
Implantação
(m2)
469.76
774.56
593.44
739.60
813.80
887.24
960.67
900.82
1240.80
1048.30
312.30
372.80
638,30
558.10
554.30
332,90
640.00
579.80
480.00
465.00
375,00
258.00
376.20
258.00
258.00
772.96
1811.20
17471.85

Índice
Volumétrico

Cércea
Máxima

Nº
Pisos

Uso

Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2
Máx. 3m3/3m2

8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m
8.00m

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria

N.º de Lugares de
Estacionamentos
Ligeiros
6
10
8
10
11
12
13
12
17
15
4
7
9
9
7
6
9
9
6
7
5
4
5
4
10
10
25
240

N.º de Lugares de
Estacionamentos
Pesados
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
31
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Quadro 2 – Quadro de Áreas dos Lotes. (Fonte: Planta Síntese - Loteamento da Zona Industrial Ligeira, Grândola,
20/02/2009)
A Operação de Loteamento incide sobre n.º 4713/20080506, da Freguesia de
Grândola, e sobre a área de 76194,53 m2, a desanexar do prédio n.º 03982/050204, da
Freguesia de Grândola.
Área Loteável (Loteamento)
Área Remanescente
Área Total dos Lotes
Rede Viária (Área dos Arruamentos, Passeios e Estacionamentos) + Áreas Verdes de
Proteção e Enquadramento
Área Total a Integrar no Domínio Público Municipal destinado a Rede Viária e a Áreas
Verdes de Proteção e Enquadramento.
Área para Equipamentos Públicos
Área Non-Aedificandi (Faixa de Proteção à Via Férrea)
Lugares de Estacionamento em Espaço Público

7795,00m2+76194,53m2=83989,53m2
83989,53m2
116010,47m2
46792,30m2
13126,67m2+24070,20m2=37196,87m2
37196,87m2
Não Prevista
24668,50m2
164

Neste loteamento, e segundo o que foi solicitado, não se preveem equipamentos, sendo tal opção justificada
com o facto de tal não ser necessário.
Os condicionamentos relativos às áreas de construção, à implantação dos edifícios e eventuais construções
anexas, a volumetrias e número de pisos, utilização, tipologia, e outros, encontram-se referidos e indicados em
Regulamento e Planta Síntese.
A localização e a definição dos muros técnicos (eletricidade, água, etc.) serão definidas nos projetos de
especialidade do loteamento.
Por ser uma área atravessada por cabos de redes de muito alta tensão, as construções a situar sob estes - que
se encontram a 14.7m do solo, na posição mais desfavorável - serão condicionadas, num troço com 50m para
cada lado das suas projeções horizontais (PDM), pelo que não se permitirá a existência de quaisquer elementos
situados acima das cérceas indicadas para as construções principais. A cércea máxima será de 8.0m, de modo
a permitir que a área livre mínima tenha 6.7m.
A manutenção de espaços de solo permeável é importante, existindo diversas formas de o fazer, não apenas no
espaço público, mas também nos espaços privados. A forma como os lotes são construídos e pavimentados é
importante para todo o conjunto, e evitará grandes problemas.
Os sobreiros serão mantidos, incluindo-se em áreas verdes de proteção e enquadramento, públicas e privadas,
sendo as construções realizadas de modo a integrá-los.
Será desativado qualquer poço localizado na área do loteamento, através de entulhamento com materiais
inertes, e posteriormente realizado o isolamento do seu troço mais superficial, com espessura de isolamento não
inferior a 1 metro.
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Posteriormente, após a emissão da DIA, e execução do loteamento da ZIL, a ZIL foi objeto de uma alteração do
Lote 12, como se pode observar na figura seguinte (distingue-se a zona da ZIL existente, alvo de EIA e com DIA
emitida - Fase II e a zona de alteração do Lote 12).
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Figura 3 – Localização da ZIL e Zona de alteração do lote 12 da ZIL.

Em termos de infraestruturas públicas, e considerando a inexistência das mesmas nos limites do terreno a Norte
do Lote 12, a presente pretensão ficará condicionada à definição das mesmas por parte do Município de
Grândola, por forma a considerar as devidas e necessárias ligações às redes públicas de abastecimento de
água, drenagem de águas residuais e fornecimento de energia elétrica.
Relativamente ao abastecimento de água potável poderá ser considerada a ligação prevista no Lote 12 da ZIL
de Grândola.
No que se refere à drenagem de águas residuais, será considerada uma infraestrutura para separação e
retenção de gorduras associada à rede de drenagem das instalações.
No caso do fornecimento de energia elétrica poderá ser considerada a ligação em baixa tensão existente no Lote
12 da ZIL, confinante com o terreno objeto da pretensão.
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4. Conformidade da Declaração de Impacte Ambiental
4.1 Considerações Iniciais
A Declaração de Impacte Ambiental referente ao EIA do Loteamento da ZIL de Grândola define um conjunto de
requisitos que englobam as medidas de minimização respeitantes às fases subsequentes de elaboração do
Projeto de Execução, de execução da empreitada (Fase de Construção) e da exploração do Projeto (Fase de
Exploração).
A conformidade com a DIA foi desenvolvida de acordo com o ponto III, do Anexo IV, da Portaria nº330/2002, de
2 de abril, contendo os seguintes elementos:
•

Condicionantes;

•

Elementos a apresentar em fase de RECAPE;

•

Inventário das medidas de minimização aplicáveis a cada fase (Projeto de Execução, Construção,
Exploração e Desativação);

•

Outros elementos;

•

Plano de Monitorização.

Para cada um deste elementos são descritas as ações já implementadas ou a implementar pelo proponente para
assegurar o cumprimento da DIA, sendo apresentados os documentos comprovativos sempre que aplicável e
necessário.

4.2 Condicionantes
As principais condicionantes ao licenciamento do Projeto estão relacionadas com questões de Ordenamento do
Território e Servidões, e foram devidamente acauteladas no âmbito do RECAPE.
As questões referidas incluem:
1. Cumprimento com o Plano de Urbanização de Grândola;
2. Compatibilização do projeto com as zonas de povoamento de quercíneas;
3. Cumprimento das disposições legislativas em matéria de proteção de sobreiros e de outras espécies
florísticas com estatuto de proteção que venham a ser afetadas pelo projeto, nomeadamente do disposto no
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Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de
30 de junho.
4. Salvaguarda de uma área de proteção entre o limite da Zona Industrial Ligeira de Grândola e zonas já
urbanizadas e/ou a urbanizar com uso sensível ao ruído;
5. Cumprimento das diretrizes de âmbito ferroviário;
6. Reservar uma faixa de serviço com 50 m para cada lado da projeção horizontal da linha de alta tensão, de
acordo com o disposto na alínea h) do n.º 5 do artigo 12.º do Plano Diretor Municipal (PDM) de Grândola;
7. Cumprimento do Regulamento de Segurança das Linhas de Alta Tensão, que define uma zona de proteção
da linha com uma largura de 45 m, centrada no seu eixo e no interior da qual estão condicionadas ou
sujeitas a autorização prévia algumas atividades.
8.

Desativação do poço localizado na área do projeto, através do seu entulhamento com materiais inertes e do
posterior isolamento do seu troço mais superficial, com uma espessura de isolamento não inferior a 1 metro.

9. Incluir requisitos a normativos no Regulamento da Zona Industrial (ZIL) de Grândola:

4.3 Elementos a apresentar em fase de RECAPE
Os Estudos e Planos elaborados no âmbito do RECAPE visam dar cumprimento à DIA e incluem:
1. Demonstração da integração no Projeto de Execução dos requisitos indicados nos Pareceres Externos
da REFER, EPE e da REN – Redes Energéticas Nacionais, S.A., bem como a atual terminologia de
licenciamento industrial;
2. Demonstração da integração no Projeto de Execução nas condicionantes da Autoridade Florestal;
3. Plano de Monitorização para o fator Recursos Hídricos;
4. Plano de Proteção Contra Incêndios;
5. Plano de Emergência;
6. Plano de Gestão e Manutenção a aplicar a áreas sujeitas a revestimento vegetal;
7. Plano com identificação clara das vias de circulação e de sinalização rodoviária dentro e na área
envolvente ao Loteamento;
8. Plano de Manutenção e Segurança de proteção florestal, vigilância, intervenção em fogos florestais;
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9. Plano de Gestão de Resíduos;
10. Plano de Acessibilidades;
11. Plano de Segurança e Contingência;
12. Plano de Gestão Ambiental de Empreitada;
13. Plano de Enquadramento Paisagístico (PEP);
Os Estudos e Planos propostos foram consideradas para além do Loteamento da ZIL de Grândola (2ª Fase) alvo
de AIA, também para a alteração do Lote nº12 da ZIL, localizada a Norte.

4.4 Inventário das medidas de minimização aplicáveis a cada fase (Projeto de
Execução, Construção, Exploração e Desativação)
No RECAPE procedeu-se ao inventário das medidas de minimização a adotar em cada fase, nomeadamente,
Projeto de Execução, Construção, Exploração e Desativação, descrevendo-se, para cada uma as medidas que
já foram ou que serão implementadas de forma a assegurar o seu cumprimento.
As medidas de minimização de caráter estrutural contempladas na DIA foram concretizadas nos Projetos de
Execução associados ao Projeto de Loteamento Municipal da Zona Industrial de Grândola.
As medidas de minimização expressas na DIA que visam a implementação de procedimentos de controlo
operacional, nomeadamente para a Fase de Construção, foram integradas nos procedimentos de gestão
ambiental do Empreiteiro, elaborados no âmbito do Programa de Gestão Ambiental do Projeto de Loteamento
Municipal da Zona Industrial de Grândola.
Relativamente aos procedimentos de controlo operacional a implementar na Fase de Exploração, estes serão
elaborados posteriormente e integrados no Sistema de Gestão Ambiental do Projeto de Loteamento Municipal
da Zona Industrial de Grândola, sendo implementados quando do início da Fase de Exploração do Projeto.
Contudo, e no contexto da abordagem efetuada aos requisitos apresentados na DIA, o presente documento
apresenta as diretrizes que servirão de base à elaboração destes procedimentos.
Os Estudos e Planos propostos, bem como as medidas de minimização referidas na DIA, foram consideradas
para além do Loteamento da ZIL de Grândola (2ª Fase) alvo de AIA, também para a alteração do Lote nº12 da
ZIL, localizada a Norte.
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5. Monitorização
A monitorização pretende a observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente, sobre os
efeitos ambientais do projeto e a descrição periódica desses efeitos através de relatórios da responsabilidade do
proponente. Esses relatórios têm o objetivo de permitir avaliar a eficácia das medidas preventivas apresentadas
para evitar, minimizar ou compensar os impactes ambientais decorrentes da execução do projeto. A
monitorização permitirá também orientar durante todas as etapas de exploração e desativação os processos que
conduzam à recuperação gradual do valor ecológico da área.
A monitorização do projeto nas suas fases de construção, exploração e desativação integrará a fase de pósavaliação do processo de AIA, sendo neste caso da responsabilidade do proponente do projeto.
De acordo com o disposto na DIA, no âmbito da implementação do Projeto deverão ser implementados Planos
de Monitorização respeitantes aos Recursos Hídricos e Ruído, os quais foram elaborados no RECAPE,
conforme o previsto na DIA, cumprindo com o disposto no Anexo IV da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril.
Foram assim definidos os parâmetros a monitorizar, locais e frequência das amostragens, métodos de análise,
periodicidade dos relatórios de monitorização e outras informações tidas como relevantes para cada caso em
questão.
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