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1. Introdução 
 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do 

projeto da Área de Localização Empresarial da Benedita (ALEB). 

 

O projeto consiste na implementação de um parque empresarial, com vista à constituição de 

uma Zona Empresarial Responsável, com uma área de 53,7 hectares, constituído por 

76 parcelas que se destinam à instalação de indústria, logística, armazenagem, comércio e 

serviços. O projeto contempla ainda a realização de infraestruturas de drenagem de esgotos, 

abastecimento de água, drenagem de águas pluviais, gás, eletricidade, telecomunicações e 

vias rodoviárias. 

 

O projeto encontra-se atualmente na fase de Estudo Prévio. 

 

O objetivo do projeto é a oferta de um espaço infraestruturado de qualidade para a 

localização de atividades económicas relacionadas com a indústria, logística, armazenagem, 

comércio e serviços. Trata-se de um espaço ordenado que pretende atrair investimentos, 

dando resposta a pedidos de localização de novas unidades industriais, permitindo a 

deslocalização de indústrias incorretamente instaladas nas malhas urbanas e evitando a 

migração de atividades económicas para outros concelhos. 

 

O Resumo Não Técnico tem como objetivo resumir os aspetos mais importantes do Estudo de 

Impacte Ambiental e encontra-se escrito numa linguagem que se pretende acessível à 

generalidade dos principais interessados, de modo a que estes possam participar na Consulta 

Pública do Estudo de Impacte Ambiental. 

 

Para a obtenção de informações mais detalhadas poderá ser consultado o Estudo de Impacte 

Ambiental completo (Relatório Síntese e respetivos Anexos) que estará disponível na Câmara 

Municipal de Alcobaça, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo e na plataforma eletrónica Participa. 

 

O Estudo de Impacte Ambiental pretende analisar os efeitos (impactes) do projeto no meio 

natural e social, bem como apresentar medidas para reduzir os efeitos mais prejudiciais. 

Corresponde ao instrumento técnico que suporta o processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental, cujo procedimento inclui a realização do Estudo de Impacte Ambiental 

propriamente dito, a fase de consulta pública e culmina com a emissão da designada 

Declaração de Impacte Ambiental, que será obrigatoriamente considerada na autorização do 

projeto. 

 

O Estudo de Impacte Ambiental foi desenvolvido com o objetivo de responder aos requisitos 

do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, este diploma legal obriga ao processo de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de loteamentos industriais com área superior ou igual a 

20 hectares. 

 

O proponente do projeto é a Câmara Municipal de Alcobaça. A Autoridade de Avaliação de 

Impacte Ambiental é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo e a entidade licenciadora é a Câmara Municipal de Alcobaça. 
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O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado pela firma RECURSO, Estudos e Projectos de 

Ambiente e Planeamento, Lda., durante os meses de maio a setembro de 2014, e de setembro 

a outubro de 2016. 

 

 

2. Onde se localiza o projeto 
 

O projeto localiza-se na freguesia da Benedita, pertencente ao concelho de Alcobaça, distrito 

de Leiria (Figura 1). Dista cerca de 25 quilómetros da sede do concelho – Alcobaça, e situa-se 

junto à povoação da Benedita, localizada a oeste. 

 

O terreno previsto para a implantação do projeto apresenta uma área total de 57,3 hectares e 

ocupa parte da área abrangida pelo Plano de Pormenor da Área de Localização Empresarial da 

Benedita. 

 

O uso atual do solo na área de implantação do projeto é florestal, com produção de eucalipto 

(Figura 2 e Fotografias 1 e 2). No interior da área de implantação do projeto existem edifícios 

em ruína, pertencentes a uma antiga quinta agrícola, sem ocupação atual. 

 

Na envolvente do projeto encontra-se a este a serra dos Candeeiros, a oeste o Itinerário 

Complementar 2 (IC2), a norte e a sul existe uma continuidade do espaço florestal, 

preenchido essencialmente por plantações de eucaliptos e pontualmente ocupado por 

estabelecimentos onde são desenvolvidas atividades industriais, comerciais e pecuárias. 

 

O acesso direto ao local é efetuado pelo itinerário complementar 2 (IC2). Por sul, esta via liga 

a Rio Maior e, através da autoestrada A15, conecta com a autoestrada A1 e a autoestrada A8, 

que por sua vez ligam a Lisboa. A norte, o IC2 liga a Leiria e, através da autoestrada A8, liga à 

autoestrada A1 e à autoestrada A17, que une as principais cidades do litoral centro e norte. 

 

 

Fotografia 1 – Vista da serra dos Candeeiros para a área do projeto (ALEB) e sua envolvente. 

 

 

 

 

ALEB 
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Figura 2 – Imagens de satélite da área de implantação do projeto. 
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 Plantações de eucalipto. 

 Linhas elétricas. 

 

Conjunto habitacional e agrícola em 

ruínas. 

Fotografia 2 – Ocupação e uso do solo na área de implantação do projeto. 
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3. O que é o projeto 
 

O projeto consiste num loteamento industrial que apresenta uma estrutura regular de 

arruamentos que servem um sistema modular de parcelas (ver Figura 3).  

 

A entrada no loteamento será realizada a partir de uma rotunda a construir no IC2, a partir da 

qual se desenvolverá o eixo viário principal e se estruturam os restantes arruamentos viários 

de acesso às diferentes parcelas. 

 

O terreno, com uma área de 53,7 hectares, será dividido em 76 parcelas das quais 68 são 

destinadas a edifícios de armazéns, indústria, logística, comércio e serviços. As restantes 

parcelas destinam-se à instalação de serviços de apoio ao funcionamento do projeto (centro 

de exposições, edifícios administrativos e áreas comerciais). Está ainda prevista uma área 

destinada a usos especiais, nomeadamente uma Estação de Tratamento de Águas Residuais, 

uma área destinada à gestão de resíduos e uma subestação. Estão previstos espaços verdes 

que ocuparão uma área de 13,8 hectares. No Quadro 1 apresenta-se um resumo dos espaços 

previstos e suas funções. 

 

Quadro 1 – Descrição dos espaços que compõem o projeto. 

Categoria 
funcional 

Área 
(ha) 

Número de 
parcelas 

Características 

Espaços de 

atividades 

económicas 

26,8 

 

73 Áreas que se destinam, preferencialmente, ao acolhimento de 

atividades económicas, nomeadamente atividades industriais, de 

armazenagem e logística, comércio e serviços. 

A parcela P1 corresponde ao Centro de exposições, a P2 ao edifício 

administrativo e ninho de empresas, as parcelas P3 e P6 a áreas 

comerciais e a parcela P8 ao posto de combustível. As restantes 

parcelas (P4, P5, P7 e P9 ao P73) serão afetas a atividades de 

natureza industrial, de logística, de I&D e de serviços de apoio à 

atividade industrial. 

Espaços de usos 

especiais 

0,7 3 Áreas destinadas a equipamentos ou infraestruturas estruturantes. 

Correspondem à Estação de Tratamento de Águas Residuais (P74), 

área de gestão de resíduos – lixos seletivos (P75) e subestação (P76). 

Espaços verdes 13,8 -- Áreas com funções de equilíbrio ambiental, de valorização 

paisagística e de acolhimento de atividades ao ar livre de recreio, 

lazer, desporto e cultura, coincidindo no todo ou em parte com a 

estrutura ecológica municipal. 

Destinam-se a funções de equilíbrio do sistema urbano, onde se 

encontram incluídas as áreas de servidão do Domínio Hídrico. 

Correspondem à estrutura ecológica definida no Plano de Pormenor, 

nomeadamente a estrutura ecológica complementar e a estrutura 

ecológica de enquadramento. 

Espaços canais 12,4 - Correspondem às áreas afetas às infraestruturas territoriais ou 

urbanas de desenvolvimento linear, incluindo as áreas técnicas 

complementares que lhes são adjacentes, nomeadamente: 

‐ Rede viária. 

‐ Redes de abastecimento de água, drenagem de águas pluviais, 

drenagem de águas residuais, eletricidade e gás. 

 

Os edifícios administrativos terão três pisos e os restantes edifícios terão um piso. Na área 

central do loteamento os edifícios terão caves destinadas unicamente a estacionamentos. 
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Nos espaços destinados às atividades económicas, as áreas de implantação das parcelas 

variam entre os 200 m2 (correspondentes ao posto de abastecimento de combustível) e os 

10.000 m2, estando prevista uma área de implantação de 415 m2 e de 1.620 m2 para a maioria 

das parcelas. 

 

Nos espaços de atividades económicas é permitida a anexação de parcelas, desde que não 

seja ultrapassada a área de implantação e seja deixada livre uma área mínima de 20% da área 

da parcela. Fora da área de implantação poderão ser construídos edifícios de apoio para 

funções de portaria e/ou receção e o pré-tratamento de esgotos. 

 

Acessibilidades e estacionamentos 

O principal acesso à área do projeto é feito a partir do IC2, e corresponde à única rua com 

duas vias de tráfego rodoviário para cada sentido. A generalidade das restantes vias propostas 

para o loteamento industrial adota um perfil tipo de 1x1, com estacionamentos paralelos ou 

perpendiculares ao longo das bermas, permitindo os estacionamentos de proximidade. As vias 

que servem de acesso às ilhas de estacionamento para pesados têm sentido único, facilitando 

as manobras de parqueamento. 

 

Na área do projeto estão previstos 8.311 lugares de estacionamento de veículos ligeiros e 

402 lugares de estacionamento de veículos pesados. 

 

Espaços verdes 

Os espaços verdes são compostos pelos espaços verdes complementares e de enquadramento 

(ver Figura 3). Os espaços verdes serão objeto de projeto detalhado de arranjos paisagísticos 

a desenvolver em fase de Projeto de Execução. 

 

Projeto complementar  

O projeto complementar consiste na instalação de um bosque mediterrânico fora do terreno 

do projeto, mas dentro da propriedade abrangida pelo Plano de Pormenor. A área que será 

objeto de medidas de valorização ambiental é considerada como “área tampão”, entre a área 

do projeto e as áreas de maior sensibilidade ambiental do Parque Natural da Serra de Aires e 

Candeeiros. Corresponde a uma superfície de 19,5 hectares de área florestal, atualmente 

ocupada com floresta de eucalipto. 

 

Rede de infraestruturas 

Os projetos correspondentes às redes de distribuição de eletricidade, abastecimento de água, 

drenagem de esgotos e águas pluviais, abastecimento de gás e arruamentos foram 

desenvolvidos de acordo com as indicações dadas pelas respetivas entidades responsáveis. 
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4. Como vai ser feito o projeto 
 

A fase de construção desenvolver-se-á em momentos temporais distintos, mas que se 

sobrepõem à medida que a Área de Localização Empresarial da Benedita for sendo ocupada. 

Assim ter-se-á um período inicial de construção de 4 anos, que corresponde à execução das 

infraestruturas dos espaços centrais e atividades de apoio, da U.OP1 (ver Figura 3) e dos 

espaços de usos especiais (Estação de Tratamento das Águas Residuais, área de gestão de 

resíduos e subestação). 

 

Em simultâneo com este período inicial, deverá ocorrer a construção de edifícios da 

responsabilidade das empresas a instalar na Área de Localização Empresarial de Alcobaça, não 

tendo duração determinada, uma vez que a sua execução vai depender da procura, mas 

sempre respeitando o faseamento das unidades operativas. 

 

Os trabalhos de construção contemplam as seguintes tarefas: 

‐ Limpeza do terreno/ desarborização. 

‐ Demolição das construções existentes. 

‐ Movimentos de terras. 

‐ Instalação e utilização do estaleiro. 

‐ Construção dos edifícios e infraestruturas/ obras de construção civil. 

‐ Transporte de pessoas e materiais. 

‐ Plantação e sementeira dos espaços verdes. 

‐ Instalação do bosque mediterrânico (projeto complementar). 

 

Na fase de construção é esperada a produção de esgotos com origem nas instalações 

sanitárias do estaleiro. Está prevista a colocação de uma fossa estanque, que será 

periodicamente limpa e os efluentes transportados a destino final autorizado. 

 

A utilização de maquinaria e outros equipamentos de apoio à construção vai originar um 

conjunto de resíduos associados a operações de manutenção e abastecimento, na maioria dos 

casos com características perigosas. Serão ainda produzidos resíduos de construção e 

demolição, madeiras e resíduos de embalagens.  

 

A circulação de veículos e a utilização de equipamentos deverá originar a emissão de 

poluentes atmosféricos e ruído. 

 

Para os trabalhos de construção das infraestruturas e edifícios, estima-se que a mão de obra a 

afetar seja, em média, de 50 trabalhadores, constituída por engenheiros, topógrafos, 

manobradores, soldadores, pedreiros e serventes. 

 

De acordo com os dados fornecidos pelo proponente, o investimento previsto para a a fase de 

construção do projeto será de 6,5 milhões de euros. 
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5. Como vai funcionar o projeto 
 

Durante a fase de funcionamento as principais ações são: 

‐ Presença física dos edifícios e de outras infraestruturas. 

‐ Funcionamento da Área de Localização Empresarial de Alcobaça. 

‐ Manutenção dos espaços verdes. 

‐ Transporte de pessoas e bens. 

‐ Presença do bosque mediterrânico (projeto complementar). 

 

Na fase de funcionamento os esgotos produzidos na área do projeto terão origem nas 

instalações sanitárias das empresas e serviços. Serão ainda produzidas esgotos industriais com 

origem nos processos produtivos. Todos os esgotos terão como destino a rede municipal após 

um pré-tratamento a realizar na Estação de Tratamento de Águas Residuais que está prevista 

ser construída na área do projeto. 

 

Como resultado do funcionamento do projeto, serão produzidos resíduos urbanos ou 

equiparados, com origem nos edifícios dedicados aos equipamentos e serviços, bem como nos 

edifícios dedicados às atividades industriais/empresariais. 

 

O funcionamento das unidades industriais a instalar na Área de Localização Empresarial da 

Benedita deverá traduzir-se na produção de resíduos característicos do tipo de atividade 

desenvolvida. Nesta fase do projeto não se conhecem em concreto quais as indústrias que se 

vão instalar, pelo que não é possível identificar o tipo de resíduos industriais produzidos. Está 

prevista na área do projeto uma parcela destinada ao armazenamento temporário de 

resíduos. 

 

A emissão de poluentes atmosféricos resulta do tráfego rodoviário e da atividade empresarial 

e industrial. Nesta fase não é possível quantificar as emissões associadas às atividades que se 

podem vir a instalar. O controlo das emissões gasosas é uma obrigação legal, pelo que as 

instalações individuais devem apresentar sistemas que permitam o cumprimento da legislação 

nacional. 

 

Na fase de funcionamento é esperada a emissão de ruído que terá origem no tráfego 

rodoviário gerado pelas atividades a instalar. Outra fonte de ruído estará associada ao 

funcionamento dos equipamentos afetos às atividades. O controlo do ruído é uma obrigação 

legal, pelo que os edifícios devem apresentar as características de atenuação que permita o 

cumprimento da legislação nacional. 

 

O funcionamento pleno da Área de Localização Empresarial da Benedita deverá criar, segundo 

o proponente, cerca de 1.500 postos de trabalho. 

 

 

6. Quais os prazos de realização do projeto 
 

A fase de construção terá uma duração aproximada de 4 anos, a partir da qual se iniciará a 

fase de funcionamento. Estima-se que a fase de construção tenha início entre 2017 e 2018. 
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Face às características do projeto não é possível definir o seu tempo de vida útil. Estima-se, 

no entanto, que o projeto entre em funcionamento assim que terminar a construção dos 

edifícios administrativos e das infraestruturas dos espaços centrais e da U.OP1 (ver Figura 3), 

ou seja, cerca de 4 anos após o início da construção. Estima-se que o funcionamento pleno da 

Área de Localização Empresarial da Benedita ocorra em 2027. 

 

 

7. Qual é o estado atual do ambiente na área de estudo 
 

A área de implantação do projeto insere-se no sopé da serra dos Candeeiros, num vale 

aplanado. Os terrenos aflorantes na maior parte da área abrangida pelo projeto são 

constituídos por formações calcárias. 

 

A área de implantação do projeto insere-se no sistema aquífero do Maciço Calcário 

Estremenho, que é um aquífero considerado muito complexo devido às características das 

rochas calcárias que o constituem. A infiltração e circulação da água subterrânea é feita 

através de falhas e cavidades, permitindo elevadas velocidades de circulação. Por esta razão 

o risco de contaminação neste sistema aquífero é muito elevado. 

 

A água subterrânea nesta região é usada essencialmente para rega e atividades industriais. Os 

dados de qualidade disponíveis revelam elevadas concentrações de nitratos e fluoretos. 

 

A área de implantação do projeto insere-se na sub-bacia hidrográfica do rio de Turquel, que 

pertence à bacia hidrográfica do rio Alcobaça, que por sua vez drena diretamente para o 

oceano Atlântico, junto à Nazaré. O projeto localiza-se próximo da zona de cabeceira que 

separa a bacia hidrográfica do rio Alcobaça da bacia do rio Tejo. 

 

O rio de Turquel, que atravessa a área do projeto na direção sul-norte, é uma linha de água 

com um escoamento muito reduzido, pouco visível no terreno, possivelmente com caudal 

apenas na época das chuvas.  

 

No que se refere à qualidade das águas superficiais, os dados disponíveis revelam uma 

qualidade má. As principais fontes de poluição são a descarga de esgotos domésticos não 

tratados e a inexistência de sistemas de tratamento apropriados para os efluentes pecuários.  

 

Os solos na área do projeto apresentam uma fertilidade média a baixa ou muito baixa, com 

limitações acentuadas a muito severas à prática agrícola, e uma capacidade moderada para o 

uso florestal. 

 

O projeto encontra-se numa área classificada de conservação da natureza, nomeadamente no 

Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros integrado na Rede Nacional das Áreas 

Protegidas e no Sítio de Interesse Comunitário das Serras de Aire e Candeeiros da Rede Natura 

2000. 

 

Em relação ao valor ecológico da área do projeto, a presença de floresta de produção de 

eucalipto, e a proximidade ao IC2 e a aglomerados populacionais e a unidades industriais leva 

a considerar que se trata de uma área com valor ecológico reduzido. É de salientar que 

imediatamente a este da área de implantação do projeto ocorrem áreas com elevado valor 

ecológico, associadas a matos naturais na serra dos Candeeiros. 
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A área de estudo insere-se na Unidade de Paisagem do “Oeste”, na proximidade da Unidade 

das “Serras de Aires e Candeeiros”. A paisagem da área onde se insere o projeto é marcada 

pelo vale aplanado localizado no sopé da serra dos Candeeiros. É atravessada pelo IC2, e 

pelas atividades industriais e comerciais que se desenvolveram ao longo desta via, e ainda 

pelos aglomerados populacionais, nomeadamente a vila da Benedita.  

 

A serra dos Candeeiros, localizada imediatamente a oeste da área do projeto, é uma 

paisagem singular, decorrente da presença de valores naturais e paisagísticos relevantes 

associados à serra e à sua natureza cársica. É de salientar que ocorrem diversas unidades de 

indústria extrativa, uma delas na cumeada imediatamente a este da área de implantação do 

projeto, e diversos aerogeradores. 

 

Na envolvente do projeto, as fontes de poluentes atmosféricos têm origem no tráfego 

rodoviário que circula na rede viária, nas explorações agropecuárias, nas unidades industriais 

e nas pedreiras. A qualidade do ar na região é considerada boa. 

 

Na envolvente próxima da área do projeto os recetores sensíveis ao ruído correspondem a 

habitações localizadas ao longo do IC2. A principal fonte de ruído na envolvente da área do 

projeto está associada ao tráfego rodoviário, que circula no IC2. 

 

Em 2011, o concelho de Alcobaça apresentava 56.693 habitantes, o que representa 15,6% da 

população sub-região do Oeste, onde se insere. Entre 2001 e 2011, o concelho apresentou um 

crescimento da população residente. No entanto, os dados estatísticos mais recentes mostram 

que ocorreu um decréscimo da população residente, tanto no concelho de Alcobaça como na 

sub-região do Oeste. 

 

De um modo geral, os setores de atividade com maior importância no concelho são o 

comércio, a agricultura e a produção animal, a indústria transformadora, as atividades 

administrativas e os serviços de apoio e a construção. Os setores que geram maiores 

rendimentos e os mais empregadores são a indústria transformadora e o comércio, seguindo-

se a agricultura e a produção animal. 

 

As unidades industriais com mais representatividade no concelho de Alcobaça pertencem aos 

setores da cerâmica, produtos metálicos, couro e produtos de couro, alimentar e mobiliário. 

Na freguesia da Benedita, concentra-se a totalidade da indústria do couro e dos produtos de 

couro do concelho e representa 25% da atividade industrial do concelho. 

 

Na área do projeto encontra-se em vigor o Plano de Pormenor da Área de Localização 

Empresarial da Benedita (publicado pela Deliberação n.º 17/2017, de 6 de janeiro) que altera 

o Plano Diretor Municipal em vigor. Na área de implantação do projeto as servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública ao uso do solo correspondem ao Domínio 

Público Hídrico, Reserva Ecológica Nacional, Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, 

Sítio de Interesse Comunitário – Rede Natura 2000, Rede Elétrica – Linhas de alta e muito alta 

tensão, Gasoduto e Rede Rodoviária Nacional. 

 

Na área do projeto foi registada e localizada uma ocorrência patrimonial que corresponde a 

um conjunto habitacional rural que se encontra em ruínas e que apresenta um valor 

patrimonial reduzido. Nesta fase não foram detetados outros vestígios arqueológicos ou 

elementos patrimoniais relevantes.  
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Evolução previsível na ausência do projeto 

A análise da evolução previsível permite perspetivar que a não concretização do projeto 

implicará que a área deverá manter as suas características atuais. 

 

 

8. Quais os impactes ambientais do projeto 
 

Fase de construção 

As ações de obra, nomeadamente as movimentações de terras para a construção dos edifícios 

e das infraestruturas, irão traduzir-se numa reduzida alteração morfológica do terreno, dado 

o relevo plano que ocorre no local. Também não se prevê a afetação de valores 

geomorfológicos e geológicos relevantes. 

 

As características hidrogeológicas locais deverão ser pouco alteradas, pelo que não é 

esperada a afetação do sistema aquífero do Maciço Calcário Estremenho, nem dos usos 

associados. 

 

As ações de obra irão traduzir-se numa afetação da linha de água principal que atravessa a 

área do projeto. As linhas de água temporárias provenientes da encosta da serra serão 

coletadas para uma vala que contorna a área do projeto, até uma bacia de retenção a sul. 

Esta alteração no sistema de drenagem irá provocar uma afetação do escoamento, podendo 

ocorrer o arraste de partículas, principalmente se ocorrer precipitação durante os trabalhos 

de movimentação de terras. 

 

A movimentação de terras terá como consequência a degradação do solo, em resultado da sua 

exposição à chuva e ao vento e da compactação causada pela movimentação de máquinas e 

de veículos. Tendo em conta as atividades desenvolvidas no estaleiro e o armazenamento de 

materiais, bem como a circulação de veículos e maquinaria, salienta-se a possível ocorrência 

acidental de derrames de substâncias poluentes, podendo originar a contaminação do solo. 

Deste modo, o projeto na fase de construção irá traduzir-se num impacte no solo que se 

considera negativo, devido à perda do solo com capacidade de uso florestal. 

 

Em relação aos recursos biológicos, dado o baixo valor ecológico da área diretamente afetada 

pelo projeto, o impacte é considerado pouco negativo. 

 

A implementação do projeto complementar, numa área de eucaliptal, próxima da área com 

valores naturais associados à serra dos Candeeiros, irá introduzir perturbação associadas à 

preparação do terreno para a implementação do bosque. Considera-se um impacte negativo, 

dada a proximidade à área com habitats naturais. 

 

Na paisagem o impacte previsível nesta fase é considerado negativo, dado que se considera 

que se trata de uma alteração na paisagem e nos seus valores a nível local, com influência 

indireta na sua envolvente que apresenta elevado valor paisagístico conferido pela serra dos 

Candeeiros. 

 

Os resíduos produzidos durante a fase de construção deverão ser temporariamente 

armazenados na área de estaleiro e enviados a destino final adequado. Cabe ao empreiteiro, 
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a responsabilidade pelo cumprimento da legislação em vigor relativa à gestão de resíduos. A 

correta gestão dos resíduos produzidos determina um impacte pouco negativo. 

 

Na fase de construção, a circulação de veículos pesados em zonas não pavimentadas dá 

origem ao levantamento de quantidades significativas de poeiras. O impacte provocado por 

uma elevada concentração de poeiras em suspensão pode fazer-se sentir quer sobre a saúde 

humana, quer sobre a vegetação e a fauna. A emissão de partículas pode ainda influenciar a 

qualidade do ar a nível regional, devido aos fenómenos de transporte das partículas de 

menores dimensões.  

 

O projeto, pelo facto de ser implementado de forma faseada, não deverá ter influência na 

qualidade do ar a nível regional. Nesta fase do projeto desconhece-se o volume de materiais a 

serem mobilizados e os meios mecânicos necessários, pelo que não é possível quantificar a 

emissão de partículas em suspensão decorrentes dos trabalhos de construção. Dada a 

distância a que se encontra o aglomerado urbano da Benedita e a possibilidade de reduzir 

eficazmente as emissões através de medidas de minimização, não se espera a degradação 

significativa da qualidade do ar junto dos usos sensíveis localizados na envolvente do projeto 

pelo que o impacte é considerado pouco negativo. 

 

Durante a fase de construção ocorrerá um aumento dos níveis de ruído no local de obra e nas 

suas imediações, essencialmente devido aos trabalhos de desflorestação, de demolição, de 

escavação, de terraplenagem, de construção e pavimentação e ainda à circulação de veículos 

pesados de transporte de materiais e equipamentos. Considera-se que o impacte será pouco 

negativo, uma vez que se tratam de atividades com caráter temporário. 

 

Os cerca de 4 anos de obras inerentes à construção do projeto, vão gerar uma procura local 

de mão de obra no setor da construção civil, contribuindo para atenuar os níveis de 

desemprego. Por outro lado, o investimento na obra representa um valor muito elevado, com 

efeitos multiplicadores na economia local e regional, pelo que se considera que o impacte é 

muito positivo. 

 

Na fase de construção, os maiores volumes de tráfego deverão estar associados às 

movimentações de terras. Nesta fase, desconhecem-se os volumes de terras a movimentar, 

pelo que o impacte é indeterminado. 

 

As atividades de construção do projeto implicam uma alteração no uso atual do solo na área 

de implantação do projeto, que se traduz numa redução do uso florestal. O projeto encontra-

se em conformidade com os instrumentos de planeamento, designadamente com o Plano de 

Ordenamento do Plano Natural da Serra de Aires e Candeeiros e com o Plano de Pormenor da  

Área de Localização Empresarial da Benedita, correspondendo à materialização de uma 

proposta contida na Planta de Ordenamento, designadamente a de afetar ao uso industrial, 

de comércio e serviços esta parcela do concelho. Nestas circunstâncias, o impacte sobre o 

ordenamento do território é negligenciável.  

 

A construção do projeto não interfere com elementos patrimoniais de elevado valor, sendo no 

entanto recomendada a implementação de medidas de acompanhamento arqueológico da 

obra por forma a acautelar eventuais valores que podem não ter sido detetados nesta fase do 

estudo.  
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Fase de funcionamento 

A presença do projeto traduz-se na impermeabilização da área. No entanto, os espaços verdes 

permitirão minimizar os efeitos associados à impermeabilização, não se prevendo a afetação 

da recarga dos recursos hídricos subterrâneos. 

 

Em relação à qualidade dos recursos hídricos, dada a elevada vulnerabilidade do substrato e a 

provável natureza poluente das atividades industriais, considera-se que existe um risco 

acrescido que se pode traduzir na contaminação da água, pelo que se considera o impacte 

negativo. 

 

Na área do projeto a linha de água principal, o rio de Turquel e as suas margens, encontram-

se salvaguardadas dado que serão ocupadas por espaços verdes. A existência de duas bacias 

de retenção no interior da área de intervenção permite regularizar o acréscimo de caudal de 

água das chuvas esperado decorrente da impermeabilização da área. Assim, não são 

esperados impactes negativos nas linhas de água. 

 

Está previsto o pré-tratamento dos esgotos produzidos nas unidades industriais numa Estação 

de Tratamento de Águas Residuais a construir na área do projeto, antes do seu lançamento na 

rede municipal que serve a freguesia da Benedita. Esta solução implica, no entanto, a 

intervenção no sistema municipal atualmente existente por forma a garantir o correto 

tratamento final dos efluentes. 

 

Apesar de ocorrer uma artificialização da área, considera-se que não ocorrerá a afetação de 

solo com elevado potencial de uso, e estão previstos espaços verdes que permitirão minimizar 

os riscos de erosão, pelo que o impacte será pouco negativo. 

 

O projeto insere-se numa área classificada para a conservação da natureza e, embora não a 

afete diretamente, localiza-se na proximidade de valores naturais relevantes, pelo que se 

considera o impacte dos recursos naturais de pouco negativo.  

 

A presença dos espaços verdes pode vir a constituir um elemento valorizador da ecologia 

local. Além disso, a presença de estruturas lineares com ligação com a envolvente permitirá 

um efeito de continuidade e a constituição de corredores verdes. 

 

A implementação do projeto complementar irá traduzir-se na conversão de uma área com 

floresta de produção (eucaliptal), com baixo valor ecológico, num bosquete natural ou 

seminatural, com espécies adaptadas às condições naturais do local. Esta conversão irá 

traduzir-se num aumento do valor ecológico da área além de exercer um efeito-tampão entre 

o projeto e a área com habitats naturais, constituindo um impacte positivo. 

 

O projeto irá originar um incremento da artificialização da paisagem, uma vez que o caráter 

rural (área florestal) do local dará lugar a uma situação com traços urbanos conferidos pela 

presença de arruamentos e edifícios, que serão dominantes na paisagem. Assim, o impacte 

será negativo. Prevê-se que os espaços verdes constituam um elemento valorizador da 

paisagem e um fator de minimização dos impactes associados à presença da artificialização.  

 

A presença do bosquete (projeto complementar) irá traduzir-se num aumento do valor 

ecológico e paisagístico desta área, considerando-se um impacte positivo. 
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A presença do projeto obrigará à ampliação da rede de recolha pública dos resíduos sólidos 

urbanos. Está prevista a construção de uma área de recolha de resíduos, a qual poderá 

facilitar as operações de gestão dentro da área do projeto. No entanto, não está ainda 

definido o funcionamento desta estrutura. Embora não seja possível estimar os quantitativos 

gerados pelo empreendimento, espera-se um impacte pouco negativo, pois o acréscimo na 

produção não deverá afetar a capacidade do sistema de gestão. 

 

As atividades associadas à indústria são suscetíveis de gerar poluição atmosférica. Nesta fase 

do projeto não é possível estimar as cargas poluentes que serão emitidas pelas indústrias a 

instalar. No entanto, estas encontram-se sujeitas ao cumprimento individual da legislação 

nacional vigente, no que toca à qualidade do ar ambiente. Poderá, no entanto, perspetivar-se 

um potencial agravamento da qualidade do ar na área de implantação do projeto e na sua 

envolvente. 

 

Os níveis sonoros na área de implantação do projeto irão aumentar, pelo facto de passarem a 

existir fontes de ruído, associadas à atividade industrial e empresarial. No entanto, junto aos 

recetores sensíveis atuais é esperada uma diminuição dos níveis sonoros, devido à alteração 

prevista na rede viária (IC2/EN1). Assim, a implementação do projeto permite manter um 

ambiente sonoro compatível com as atividades presentes pelo que se considera o impacte 

negligenciável. 

 

A fase de funcionamento do projeto traduz-se em impactes positivos na fixação da população 

e na melhoria da sua condição de vida, em virtude da criação permanente de cerca de 

1.500 postos de trabalho. Há ainda a acrescentar o emprego de mão de obra especializada 

nos serviços de manutenção de caráter imprevisível. O funcionamento das empresas e 

instituições implicará também o aumento dos níveis de despesa com prestadores de serviços e 

indústrias localizadas na região.  

 

Globalmente, todo o sistema económico regional poderá beneficiar devido ao rendimento 

proporcionado pela despesa com os funcionários e atividades associadas ao funcionamento 

das empresas, pela aquisição de bens e serviços e pela atividade económica em geral, devido 

ao aumento dos níveis de consumo. Trata-se, assim, de um impacte muito positivo, dado o 

reforço significativo do rendimento à escala supra municipal e o aproveitamento do potencial 

industrial e de serviços. 

 

O contributo do funcionamento do projeto na rede viária traduz-se num pequeno aumento do 

tráfego em circulação e poderá traduzir-se no aumento do grau de congestionamento no 

Itinerário Complementar IC2, em particular em situações de cruzamentos. Considera-se o 

efeito como pouco negativo, uma vez que o aumento do tráfego não põe em causa a 

capacidade da via, sendo na generalidade mantidos os níveis serviço adequados. 

 

A Área de Localização Empresarial da Benedita irá traduzir-se num espaço ordenado e 

infraestruturado capaz de induzir a organização espacial do tecido industrial do concelho, e 

contribuir para a sua estruturação urbanística e ambiental. Permitirá ainda a deslocalização 

de indústrias que se encontram em situação de conflito com outros usos, designadamente 

urbanos, promovendo a regularização administrativa de atividades. 
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9. Quais as medidas de minimização e monitorização a 
implementar 
 

Com vista à minimização dos impactes identificados, é proposta a implementação de medidas 

para as fases de elaboração do projeto de execução, construção e funcionamento, conforme 

apresentado nos Quadros 1, 2 e 3. 

 

Quadro 1 – Medidas a implementar na FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO. 

Ações Medidas de minimização na FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

Gerais - Como o projeto se insere numa zona referenciada como tendo atividade sísmica, as técnicas 

construtivas deverão ser adequadas a áreas com risco sísmico. 

- O projeto deverá prever medidas para a reutilização das águas pluviais. 

- As soluções construtivas para os coletores de águas residuais devem garantir a inexistência de 

fugas para o substrato, devendo ainda permitir fazer vistorias periódicas por forma a detetar 

eventuais fugas. 

- A Estação de Tratamento de Águas Residuais deve ser dimensionada de modo a garantir o pré-

tratamento das águas residuais, por forma a não comprometer o sistema de tratamento recetor. 

- Estação de Tratamento de Águas Residuais a instalar na Área de Localização Empresarial da 

Benedita devem prever a possibilidade de efetuar descargas de emergência de forma a não por 

em risco a qualidade da água subterrânea (através de tanques estanques, por exemplo). 

- A rede municipal que irá receber os efluentes provenientes da Área de Localização Empresarial da 

Benedita deverá ser objeto de intervenção por forma a garantir o correto tratamento final dos 

efluentes. 

- Deverá ser equacionado o tratamento das águas pluviais recolhidas nos pavimentos antes da sua 

rejeição na linha de água. 

- Deverá ser considerado o definido no estudo hidrológico para a área do projeto, bem como a 

elaboração de estudos de pormenor que permitam a confirmação dos pré-dimensionamentos 

apresentados. 

- Deve ser prevista uma rede de percursos pedonais e de bicicleta que garanta a articulação entre 

os diferentes espaços da Área de Localização Empresarial da Benedita. Estes elementos deverão 

prever uma equilibrada integração na paisagem através de uma escolha criteriosa dos materiais de 

construção. 

- Deverá ser definido o tipo de ocupação, função e modelo de funcionamento da área de gestão de 

resíduos prevista para a parcela 75. 

- A pavimentação das novas vias deve ser feita com camadas de desgaste de características 

absorventes para minimizar a emissão de ruído. 

- Incluir as medidas de minimização de ruído previstas no Plano de Pormenor da Área de 

Localização Empresarial da Benedita. 

- Instalação, quando possível, dos equipamentos ruidosos em compartimentos fechados.  

Projeto de 
Arranjos 
Paisagísticos 
(PAP) 

- A modelação final e os arranjos paisagísticos deverão garantir a estabilização da área, de 

preferência utilizando técnicas de engenharia natural. 

- Deve ser privilegiada a utilização de espécies adaptadas às condições edafo-climáticas do local, 

que sejam pouco exigentes em rega. 

- Deve ser prevista a utilização de espécies com efeito depurador na zona das bacias de retenção. 

- Nos espaços verdes complementares, na zona da linha de água principal, deve ser prevista a 

criação de uma galeria ripícola, consistente e contínua ao longo do plano de água, composta por 

espécies vegetais autóctones. 

- De acordo com o Plano de Pormenor da Área de Localização Empresarial da Benedita, os projetos 

de execução para os espaços verdes deverão atender ao seguinte conjunto de normas 

orientadoras: 

- Todas as obras que envolvam modelação do terreno ou a remoção de coberto vegetal, nas áreas 

afetas à estrutura ecológica complementar ou de enquadramento do Plano de Pormenor da Área 
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Ações Medidas de minimização na FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

de Localização Empresarial da Benedita, deverão pautar-se pelos princípios da engenharia natural. 

- O recurso a técnicas e materiais convencionais de engenharia civil deverá ser devidamente 

justificado, tendo em conta a análise custo-benefício comparativa das diferentes soluções 

técnicas, convencionais de engenharia civil, de engenharia natural e soluções mistas. 

- As intervenções deve ser objeto de projeto de arquitetura paisagística que promova a utilização 

de espécies endógenas e a permeabilidade do solo, assim como, a racionalização no consumo de 

água. 

Projeto 
complementar 

- No projeto de instalação de um bosquete mediterrânico (projeto complementar), as espécies a 

utilizar devem ser as recomendadas pela entidade responsável, o Instituto de Conservação da 

Natureza e Florestas. Destaca-se que deverão apenas ser utilizadas as espécies características dos 

habitats naturais da serra dos Candeeiros. Além disso, mais que uma diversidade muito elevada de 

espécies, deverão ser criadas condições para uma boa regeneração natural. 

 

Quadro 2 – Medidas a implementar na FASE DE CONSTRUÇÃO do projeto. 

Ações Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

Planeamento - Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 

população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a 

natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e 

eventuais afetações à população, nomeadamente trajetos e implicações acústicas. 

- Definir um horário de trabalho adequado, com a limitação da execução ou da frequência de 

atividades de construção que gerem elevado ruído apenas ao período diurno (das 08h00 às 20h00) 

e nos dias úteis, e tendo em atenção o estabelecido no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de janeiro. 

- Sensibilização dos trabalhadores para a importância da conservação das áreas com maior valor 

biológico na envolvente, com particular relevância na área do projeto complementar. 

- Antes das demolições, os edifícios deverão ser inspecionados por técnicos especializados para 

deteção de eventuais ocorrências de abrigos de morcegos e/ou locais de nidificação de aves.  

- Antes do início de qualquer trabalho, deverá ser demarcada a área do terreno a intervencionar, 

através da implantação de estacas pintadas, que sejam bem visíveis. 

- Definir uma área de trabalho o menor possível, a fim de evitar danos nos terrenos circundantes, e 

limitar a circulação de maquinaria pesada sobre os solos, de forma a evitar a sua compactação e a 

diminuição da taxa de infiltração. 

- Deverá ser implementado um processo de acompanhamento arqueológico rigoroso e efetivo de 

todos os trabalhos de obra que impliquem intervenção ao nível do solo/ subsolo, bem como das 

fases de intervenção antecedentes e/ou coincidentes com a desarborização e limpeza de qualquer 

coberto vegetal, de forma a permitir a leitura abrangente e precisa da área alvo a ser 

intervencionada futuramente pela obra. 

- No caso de serem descobertos vestígios arqueológicos durante os trabalhos, as movimentações de 

terras devem ser suspensas de imediato e o mesmo comunicado à Tutela e ao dono de obra, para 

serem tomadas as necessárias medidas de minimização; 

- A realização de quaisquer trabalhos arqueológicos carece de autorização prévia da Tutela e só 

podem ser efetuados por arqueólogo habilitado para o efeito. 

- Proceder à elaboração de memória descritiva para registo futuro (incluindo registo fotográfico e 

eventual registo gráfico de pormenores arquitetónicos relevantes) do conjunto edificado que 

constitui a Quinta da Serra ou do Retiro. 

- No sentido de verificar arqueologicamente os elementos estruturais do edificado habitacional e 

agrícola, nomeadamente alguns muros de grandes dimensões e uma eventual capela, preconiza-se 

o seu registo fotográfico e a elaboração de uma pequena memória descritiva, com recolha de 

dados bibliográficos e arquivísticos, antes dos trabalhos de demolição dos edifícios e que deve ser 

integrada no relatório final dos trabalhos de acompanhamento arqueológico.  

- Proceder à realização de sondagens de arqueologia vertical para a caraterização dos edifícios que 

constituem o conjunto da Quinta da Serra ou do Retiro. 
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Ações Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

- Proceder à recolha de eventuais elementos com interesse arquitetónico. 

- No caso de ser identificado o espaço necrópole associado à capela o mesmo poderá implicar a 

realização de escavação arqueológica, podendo em função dos vestígios arqueológicos que vierem 

a ser descobertos, haver necessidade de proceder a alterações ao projeto. 

- Nos termos da legislação em vigor a escavação de contextos funerários implica que a equipa 

técnica integre pelo menos um especialista em antropologia física. 

Movimentos de 
terras 

- Os trabalhos que envolvam a movimentação de terras deverão ser executados nos períodos de 

menor pluviosidade, de forma a minimizar a exposição dos solos e a diminuir a erosão hídrica e o 

transporte de partículas sólidas.  

- Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 

armazenamento em pargas, com altura máxima de 3 metros, para posteriormente ser utilizada na 

recuperação paisagística. 

- As ações de desarborização, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas 

estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

- Caso ocorram períodos de elevada pluviosidade, durante a execução dos movimentos de terra, 

devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 

respetivo deslizamento.  

- Recomenda-se que a fase de movimentação de terras/ desmonte seja acompanhada por um 

técnico experiente, de modo a verificar a ocorrência de eventuais cavidades de dissolução. 

- Caso seja observada a existência de algum elemento de especial interesse geológico, 

geomorfológico ou espeleológico, sempre que possível, devem ser estudadas medidas de 

preservação. 

- Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, 

de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área do projeto).  

- Se forem necessárias terras de empréstimo, estas não devem ser provenientes de áreas 

condicionadas ou de áreas sensíveis. 

- Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção das zonas de depósito deve 

excluir áreas condicionadas e áreas sensíveis. 

- Deverá ser minimizado o período de tempo entre a remoção do solo e a construção, por forma a 

evitar a exposição do solo aos agentes erosivos (vento e chuva), evitando os fenómenos de erosão 

e de lixiviação.  

- Os taludes finais deverão adotar inclinações que garantam a sua estabilidade e facilitem o 

recobrimento vegetal. 

- Deverão ser realizadas regas, nomeadamente nos dias quentes e secos por forma a controlar a 

emissão de poeiras para a atmosfera. 

- Efetuar, com algum desfasamento temporal, as ações de limpeza do terreno/ desarborização nas 

diferentes áreas a intervir, para permitir a deslocação dos indivíduos para áreas externas ou 

seguras. 

- Os camiões de transporte deverão circular sempre com a carga devidamente protegida por uma 

lona. 

- A circulação de veículos e maquinaria afeta à obra deve ser realizada através de caminhos 

assinalados.  

- A velocidade de circulação dos veículos deverá ser limitada, para evitar a geração de poeiras. 

- De modo a minimizar a emissão de poeiras deverá proceder-se à aspersão de água sobre as terras 

a movimentar e a transportar, sempre que o teor de humidade dos materiais seja reduzido ou 

durante os períodos mais secos, bem como nos acessos não pavimentados da obra.  

- Os acessos à obra e ao estaleiro deverão ser mantidos limpos, bem como os pneus de máquinas e 

veículos associados à obra. 

Funcionamento 
do estaleiro 

- Garantir que o estaleiro de obra se localiza em áreas de menor valor ecológico, nomeadamente na 

proximidade ao IC2. 

- As áreas de estaleiro, parqueamento, áreas de depósito, vazadouro e acessos, deverão ser 

instaladas em locais pouco visíveis e de baixa sensibilidade visual. 
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- Toda a área de estaleiro deverá ser vedada, evitando-se a circulação de pessoas e máquinas fora 

do seu perímetro. 

- Todas as operações realizadas por pessoas ou máquinas deverão ser executadas, sempre que 

possível, dentro do perímetro do estaleiro de obras, de forma a reduzir a exposição visual destas 

ações. 

- Os materiais contaminantes usados na obra, nomeadamente óleos, lubrificantes, tintas, colas e 

resinas, devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a 

destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

- A zona de armazenamento de substâncias poluentes deve ser drenada para uma bacia de retenção 

impermeabilizada, de forma a evitar os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros 

produtos perigosos.  

- Prever uma área impermeável para a manipulação de combustíveis, óleos ou outras substâncias 

químicas. 

- Deverão ser definidos, na área do estaleiro, locais específicos para o armazenamento temporário 

dos resíduos, procedendo-se posteriormente à sua expedição para destino final adequado, 

privilegiando-se a sua reciclagem. 

- A gestão das águas residuais domésticas, produzidas durante a fase de construção, poderá passar 

pela instalação de casas de banho portáteis ou a instalação de fossas estanques. Estas estruturas 

deverão ser periodicamente limpas, de modo a manter condições corretas de operacionalidade. 

- Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de 

acordo com a legislação em vigor.  

Atividades de 
construção 

- Recomenda-se que sejam estabelecidos trajetos para a circulação dos veículos afetos à 

empreitada. 

- Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de 

forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização dos riscos de 

contaminação dos solos e das águas. 

- Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo deve proceder-se à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final adequado ou recolha por operador licenciado. 

- Assegurar a manutenção e revisão periódica dos veículos e maquinaria de apoio à obra. 

- O empreiteiro deverá fazer prova da certificação da classe de nível da potência sonora emitida 

por toda a maquinaria de apoio à obra. 

- Selecionar sempre que possível técnicas e processos construtivos que gerem menos ruído. 

- Os camiões de transporte deverão circular sempre com a carga devidamente protegida por uma 

lona. 

- É interdita em obra a realização de lavagem de maquinaria. 

Gestão de 
resíduos 

- O empreiteiro deverá apresentar, antes do início da obra, um plano de gestão de resíduos, por 

forma a garantir o correto armazenamento e destino final adequado dos resíduos produzidos, 

privilegiando, sempre que possível, a sua valorização. O plano deverá apresentar a identificação e 

classificação dos resíduos, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos, e a definição das 

responsabilidades de gestão. 

- O empreiteiro deverá dar garantias de que os resíduos produzidos terão destino adequado.  

- Deverá ser mantido um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e os respetivos 

destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.  

- Deverá ser assegurado o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo 

com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor.  

- Deverá ser proibida a deposição de resíduos lixiviáveis a céu aberto, por forma a evitar o 

arrastamento, pelas águas pluviais, de substâncias nocivas ao ambiente. 

- Deve ser prevista a contenção/ retenção de eventuais escorrências/ derrames. 

- Interditar a rejeição nos solos de qualquer tipo de efluente produzido na obra. 

Espaços verdes, 
limpeza e 

- Recomenda-se que a criação dos espaços verdes de proteção e enquadramento se processe tão 

cedo quanto possível, de forma a poder integrar visualmente a Área de Localização Empresarial da 
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recuperação Benedita e reduzir a velocidade do vento, limitando assim a mobilização de poeiras pelo vento nas 

fases posteriores de construção. 

- No final da obra, os terrenos deverão ser alvo de escarificação, por forma a assegurar, tanto 

quanto possível, o restabelecimento das condições naturais de infiltração. 

- Nas áreas que tenham sido utilizadas para estaleiro, deverá proceder-se ao revolvimento dos solos 

de modo a descompactá-los, reconstituindo assim, na medida do possível, a sua estrutura e 

equilíbrio. 

- Remover de forma adequada as espécies invasoras que se possam instalar espontaneamente. 

 

Quadro 3 – Medidas a implementar na FASE DE FUNCIONAMENTO do projeto. 

Ações Medidas de minimização na FASE DE FUNCIONAMENTO 

Manutenção dos 
espaços verdes 

- Valorizar e preservar os espaços verdes, dado constituírem as principais zonas de recarga 

aquífera.  

- Na manutenção dos espaços verdes e outras áreas afetas ao projeto deverá ser interdita a 

utilização de pesticidas móveis e persistentes na água ou que possam formar substâncias tóxicas, 

persistentes ou bioacumuláveis. 

- Evitar o uso de pesticidas e herbicidas nas zonas verdes. 

- Restringir o movimento de veículos motorizados às áreas para tal definidas. 

- Deverão ser implementadas medidas necessárias à minimização do risco de incêndio decorrente do 

aumento da presença humana. 

- Implementação de um plano de controlo de infestantes, que abranja a área do projeto e a área do 

projeto complementar. 

 Manter a faixa de gestão de combustível com pelo menos 50 metros, dentro da propriedade (a 

garantir pelo proponente), e nos terrenos envolventes pelos respetivos responsáveis - 

proprietários / arrendatários. 

Gestão de 
efluentes e 
drenagem 

- Deverá ser implementado um plano de monitorização dos efluentes tratados na Estação de 

Tratamento de Águas Residuais a construir na área do projeto. 

- Deverá ser garantida a correta limpeza das zonas preferenciais do escoamento, devendo ser 

realizada uma visita a estes locais sempre que ocorrer precipitação intensa, de modo a proceder à 

imediata limpeza de qualquer obstáculo ao escoamento. 

- Deverá ser promovida a recolha das águas pluviais das coberturas para posterior utilização nas 

redes prediais de água não potável. 

- No caso das parcelas que tenham sistemas autónomos de pré-tratamento de efluentes industriais 

deverá ser garantida a monitorização das descargas (qualidade e quantidade). 

- Deverá ser proibida a rejeição de efluentes industriais no solo e nas linhas de água. 

- Os sistemas de pré-tratamento a instalar nas parcelas cujos efluentes industriais tenham 

características incompatíveis com os parâmetros de descarga na rede, devem garantir a 

inexistência de fugas para o substrato, devendo ainda permitir fazer vistorias periódicas por forma 

a detetar eventuais fugas. 

 Os sistemas de pré-tratamento individuais devem prever a possibilidade de efetuar descargas de 

emergência de forma a não por em risco a qualidade da água subterrânea (através de tanques 

estanques, por exemplo). 

Gestão de 
poluentes 

- No caso de derrame acidental de substâncias contaminantes, deverá ser delimitada a área, 

devendo os solos ser sujeitos a remediação através de técnicas apropriadas, ou totalmente 

removidos e transportados para local apropriado. 

- Deverá ser garantido que o manuseamento de substâncias químicas é efetuado em locais 

impermeabilizados e com bacias de retenção. 

- Deverá ser proibida a descargas no solo e nas linhas de água de substâncias poluentes. 

- As atividades que se pretendam instalar na área da Área de Localização Empresarial da Benedita 

deverão cumprir os limites de emissão de poluentes gasosos para a atmosfera definidos na 

legislação nacional. 



 

Câmara Municipal de Alcobaça  13/09/2017 Resumo Não Técnico 

 

22

Ações Medidas de minimização na FASE DE FUNCIONAMENTO 

Gestão de 
resíduos 

- Implementar medidas específicas para garantir o tratamento e/ou valorização dos resíduos 

produzidos na Área de Localização Empresarial da Benedita. 

Gestão do 
ambiente 
sonoro 

- As atividades e serviços a instalar na Área de Localização Empresarial da Benedita deverão, em 

termos de ruído emitido para o exterior das instalações, cumprir o disposto no Artigo 13º do 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, relativo ao exercício de atividades ruidosas de caráter 

permanente. 

- As atividades a instalar na Área de Localização Empresarial da Benedita devem cumprir 

integralmente as disposições do plano de redução de ruído a elaborar na fase de projeto de 

execução. 

- Implementação de um plano de monitorização do ambiente sonoro, que acompanhe a evolução 

dos níveis sonoros nos recetores sensíveis mais próximos do projeto. 

Tráfego e 
mobilidade 

- Garantir que o maior número possível de veículos pesados circule fora da hora de ponta da manhã 

e da tarde. 

- Encontrar formas de evitar a utilização do automóvel individual para o acesso quotidiano à Área 

de Localização Empresarial da Benedita, devendo ser estudada a possibilidade de alterar os 

circuitos e os horários da rede de transportes coletivos, por forma a garantir a ligação com as 

principais áreas residenciais. 

- Promover a mobilidade ciclável, designadamente articulando a Área de Localização Empresarial 

da Benedita com as vias da envolvente e ligação à Benedita, criando equipamentos de apoio e 

parqueamento. 

 

 

Com o objetivo de determinar a eficácia das medidas de minimização, permitindo, caso se 

justifique, a sugestão ou adaptação de outras medidas, deverão ser implementados planos de 

monitorização, na fase de funcionamento para as componentes Recursos Hídricos Superficiais 

e Ambiente Sonoro. 

 


