Avaliação Ambiental Estratégica
Plano de Pormenor da Salmoura

ANEXO II | SÍNTESE DA INFORMAÇÃO DISPONÍVEL, ENTIDADES CONSULTADAS E
RESULTADOS DAS CONSULTAS
No que respeita às entidades consultadas, refere-se que, de acordo com o DL 232/2007, de 15 de junho, o
Relatório de Definição do Âmbito (RDA) da AAE, bem como o Relatório Ambiental Preliminar (RAP) foram
objeto de consulta das Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE), conforme são
designadas no n.º 3 do Artigo 3.º do mesmo Decreto-Lei, tendo ainda sido objeto de consulta por parte das
entidades que integram o Conselho Consultivo.
Nos Quadros seguintes é apresentada a síntese dos pareces recebidos no âmbito do desenvolvimento da
presente AAE:
.. No Quadro 1, apresenta-se a síntese dos pareces das ERAE ao RDA da AAE (maio de 2015), bem
como o seguimento que as mesmas tiveram no RAP (abril de 2018);
.. No Quadro 2 apresenta-se a síntese dos pareceres das ERAE ao RA e o seguimento para a
discussão pública;
.. No Quadro 3, apresenta-se a síntese dos pareceres ao RA decorrentes da consulta pública e o
seguimento para o Relatório Ambiental Final (RAF).

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL
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Quadro 1 – Síntese dos Pareceres ao Relatório de Definição de Âmbito e a sua tradução no Relatório Ambiental Preliminar (RAP).
ENTIDADE
CCDR-LVT

DATA
19/07/2015

PARECERES AO RDA – FASE I DA AAE
Apreciação conclusiva: Análise da estrutura e conteúdo no Relatório de Âmbito e Alcance.
2 - Objetivo e metodologia da AA:
- Embora estejamos perante a elaboração de um plano, onde a abordagem estratégica é relevante,
porque se trata de um PP que desenvolve e concretiza propostas de ocupação do solo, sugere-se
que no desenvolvimento futuro seja ajustada tal pormenorização, integrando uma forte componente
territorial e não se deixando ficar por objetivos genéricos.
- Importa já referir que, não dispondo o concelho de Setúbal de delimitação de Reserva Ecológica
Nacional (REN) eficaz, e tendo em conta o Regime Jurídico da REN, que estabelece no artigo 9.º
que a delimitação a nível municipal das áreas integradas na REN é obrigatória, deverá a autarquia
paralelamente à elaboração do PP dar início à delimitação da REN para a área de intervenção do
PP, processo que deverá ser coordenado com o processo de Delimitação da Reserva Ecológica
Nacional de Setúbal no âmbito da revisão do PDM de Setúbal.
3 - Quadro de decisão e contexto:
3.1 – Objeto de avaliação
- Uma das Linhas de Desenvolvimento do Sistema Ambiental consiste em “Identificar os solos a
proteger, avaliando a viabilidade das áreas existentes nomeadamente, as classificadas na Reserva
Agrícola Nacional, e a sua compatibilização com os outros usos.”
- Ora, também em matéria de Reserva Ecológica Nacional (REN) e no seguimento do referido em
2., importa que na identificação dos solos a proteger, seja igualmente avaliado se a área de
intervenção possui valor e sensibilidade ecológica ou se está exposta ou se existe suscetibilidade a
riscos naturais. Se for o caso, deverá ser objeto de proteção especial, a classificar como REN,
identificando e delimitando as respetivas tipologias.
Através da análise SWOT realizada no Diagnóstico leva a concluir que existe forte probabilidade
dos solos serem afetos à REN.

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

TRADUÇÃO NO RAP – FASE II DA AAE

Considerado na AAE do PP e transmitido
à equipa do Plano.

Considerado e avaliado na respetiva AAE
do Plano, nomeadamente no subcapítulo
5.3 (FCD Equilíbrio Ambiental e Riscos
Naturais, Tecnológicos).
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ENTIDADE

DATA

PARECERES AO RDA – FASE I DA AAE

TRADUÇÃO NO RAP – FASE II DA AAE

3.2 – Quadro Referência Estratégico
O QRE integra uma lista de documentos/instrumentos com macro orientações de política nacional,
regional e local, que constituem a base para a avaliação (…).
Ao nível local, para além da proposta de PDM (em revisão) deveria também ser considerado o PDM
em vigor, tanto mais que se exige a identificação das eventuais alterações/desvios preconizados
pelo plano.

Considerado na respetiva AAE do PP,
nomeadamente no subcapítulo 4.1
(Quadro de Referência Estratégico) e no
Anexo II.

3.4 – Quadro de avaliação
No contexto do quadro de avaliação, importa tecer as seguintes considerações:
 Sugere-se a articulação dos indicadores com os objetivos fixados para a área no âmbito da revisão
do PDM.

Considerado na respetiva AAE do PP,
nomeadamente no subcapítulo 6.3
(Medidas de Controlo).

 Importa ainda ter presente na definição de indicadores, as normas orientadoras do PROT AML
para os casos de territórios urbanos e/ou territórios com características dominantes de ruralidade
(áreas urbanas fragmentadas/áreas edificadas dispersas), que têm leitura no objetivo do PP de
“contenção das áreas edificadas dispersas”.

Considerado na respetiva AAE do PP,
nomeadamente no subcapítulo 6.3
(Medidas de Controlo).

 Ao nível da concretização dos FCD, considera-se que a formulação dos indicadores por critérios
de avaliação, para além de não ser clara também não auxilia de forma concreta o estabelecimento
do alcance da avaliação.

Considerado na respetiva AAE do PP,
nomeadamente no subcapítulo 4.4
(Critérios de Avaliação) e subcapítulo 6.3
(Medidas de Controlo).

Considera-se, assim, que deveriam ser repensados enquanto “medida”, isto é, serem
transformadas em forma mensuráveis, parâmetros, permitindo medir e comparar determinados
fenómenos, ou acompanhar a sua evolução de determinado tempo.
Destaca-se a importância de estabelecer metas específicas a atingir, tendo em vista possibilitar
uma análise comparativa.
 Como já foi atrás referido em matéria de REN, sendo necessário avaliar a área de intervenção no
sentido de apurar se existem valores ecológicos e riscos naturais a salvaguardar e a serem objeto
de proteção especial, considera-se que um dos critérios de avaliação deveria abranger estas
matérias em coordenação com a equipa que lidera o processo de delimitação municipal no âmbito
da revisão do PDM.

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

Considerado na respetiva AAE do PP,
nomeadamente nos critérios de
avaliação, apresentados no subcapítulo
4.4 e na Avaliação Estratégica,
especificamente no subcapítulo 5.3
(FCD2 Equilíbrio Ambiental, Riscos
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ENTIDADE

DATA

PARECERES AO RDA – FASE I DA AAE

TRADUÇÃO NO RAP – FASE II DA AAE
Naturais, Tecnológicos).

 Ao nível do fator resíduos (…) concorda-se como esta proposta, no entanto não são imputadas
metas que permitam aferir ou não do cumprimento da estratégia em matéria de resíduos, que
deverá ser sempre norteada pelos documentos estratégicos.

Considerado na respetiva AAE do PP,
nomeadamente no subcapítulo 6.3
(Medidas de Controlo).

 Relativamente a um dos critérios associados ao desenvolvimento socioeconómico – equipamentos
coletivos – deve ser aprofundado o conteúdo definido como “avaliar a construção”,
designadamente a aspetos relacionados com o alargamento do âmbito à componente de
desempenho, à satisfação com potencial procura e ao contributo para a qualificação territorial da
área e do seu contexto de enquadramento.

Considerado na respetiva AAE do PP,
nomeadamente nos critérios de avaliação
e respetivos indicadores, apresentados
no subcapítulo 4.4 e no subcapítulo 6.3
(Medidas de Controlo).

O critério e indicadores de avaliação relacionados com as atividades económicas deverão ser
desenvolvidos, alargando as componentes consideradas às condições para desempenho e para
um incremento qualitativo e competitivo, os quais fortalecem a base de implantação das empresas.
 Relativamente à dinâmica de emprego deve igualmente ser alargado o âmbito da avaliação, quer
quanto à relação com processos de formação e de qualificação, com origem em entidades
públicas ou de finalidade específica para este domínio ou em empresas, quer quanto à relação
com possibilidades de, como tais processos apoiados na área do plano, gerar capacidade de
empregabilidade interna e externa.
3.5 – Quadro de Governança (entidades relevantes para acompanhamento/monitorização da AAE, caso
tal seja identificado/ponderado pela CM)
 O envolvimento institucional e público e o modo como será assegurado, nomeadamente na fase
de seguimento e acompanhamento dos indicadores definidos na AA, é apenas enquadrado nos
procedimentos legalmente estabelecidos, nomeadamente no RJIGT e no RJAAPP.
Seria adequada a utilização de plataformas facilitadoras da interação não só com as entidades,
mas também com o público.

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

Considerado na respetiva AAE do PP,
nomeadamente nos critérios de avaliação
e respetivos indicadores, apresentados
no subcapítulo 4.4 e no subcapítulo 6.3
(Medidas de Controlo).

Transmitido à respetiva equipa do Plano.
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ENTIDADE

DATA

PARECERES AO RDA – FASE I DA AAE
3.6 – Fontes de informação (que irão ser utilizadas para realizar a avaliação)
 É apresentado um quadro onde são identificadas as fontes de informação por FCD, não sendo
contudo indicado o tipo de informação a fornecer pelas várias entidades, em particular, pela CCDR
LVT.
Atendendo a que as fontes sonoras identificadas no RFCD incluem uma Estrada Nacional (EN
379), deverá ser acrescentado ao conjunto das fontes de informação a entidade responsável pela
gestão do ruído ambiente a sua área de influência – Infraestruturas de Portugal.
Importa que esta se pronuncie sobre os níveis sonoros e eventuais planos ou medidas (previstos
ou em curso) e se comprometa com os dados de tráfego a serem utilizados nas avaliações
acústicas e na modelação.
4 – Estratégia de comunicação (onde se apresenta a estratégia de comunicação e envolvimento dos
agentes e instituições)
 Atentas as características do território em presença e as competências específicas das entidades,
devem ainda ser consideradas como ERAE a ARS LVT e o LNEG.
Pela razão descrita no ponto 3. anterior e porque a Infraestruturas Portugal constitui uma
Entidades com Responsabilidades Específicas (ERAE) às quais pode interessar os efeitos
ambientais resultantes da concretização do Plano, será desejável que o seu envolvimento se faça
desde o início do procedimento e que seja ouvida relativamente às soluções de desenvolvimento
urbano que venham a ser equacionadas (pela sua eventual interferência nos níveis sonoros e/ou
planos de melhoria previstos).
Esta necessidade enquadra-se nas competências de gestão e controlo do ruído ambiente
atribuídas pelo Regulamento Geral do Ruído (RGR) às entidades responsáveis pelas
infraestruturas (artigo 19.º).
 Finalmente: a DRELVT foi extinta (atual IAPMEI); substituir DRFLVT por ICNF; substituir DRELVT
por DGestE, a DGPC está repetida.
Note-se que no decurso da elaboração do PP e nas fases seguintes do procedimento, outras
entidades podem ter se ser envolvidas.

TRADUÇÃO NO RAP – FASE II DA AAE

Considerado no Anexo IV (Evolução
Recente e Situação Atual) e no
subcapítulo 5.2 (FCD1 Sistema Urbano e
Territorial).

Considerado na respetiva AAE,
nomeadamente no Anexo I, do presente
Relatório Ambiental e transmitido à
equipa do Plano.

Considerado na respetiva AAE,
nomeadamente no Anexo I, do presente
Relatório Ambiental e transmitido à
equipa do Plano.

Note-se que no decurso da elaboração do PP e nas fases seguintes do procedimento, outras
entidades podem ter de ser envolvidas.

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL
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ENTIDADE

DATA

PARECERES AO RDA – FASE I DA AAE
Parecer
A CCDRLVT enquanto ERAE considera que o RFCD apresenta, genericamente e de forma adequada,
o âmbito da avaliação ambiental a desenvolver, bem como expõe com alguma abrangência o alcance
da informação a incluir no Relatório Ambiental, que deverá, no entanto, na sua elaboração, ter em
consideração as observações constantes do presente parecer. Devem ainda ser atendidos os
seguintes aspetos no desenvolvimento dos trabalhos de planeamento, que devem ser articulados e
consonantes com os resultados da AA:
1 – Importa atender que a elaboração da proposta de Plano de Pormenor da Salmoura terá de atender
à Lei de Bases gerais da política pública dos solos, de ordenamento do território e de urbanismo –
LBGPPSOTU (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio) e ao Novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial – NRJIGT (publicado pelo D.L. n.º 80/2015, de 14 de maio), bem como aos demais
dispositivos complementares que venham entretanto a ser publicados (note-se o n.º 1 do artigo 203.º
do NRJIGT refere que, que em 90 dias, serão revistos ou aprovados vários normativos, entre os quais,
os atinentes à classificação e reclassificação os solo (DR 11/2009), conceitos técnicos (DR 9/2009) e
composição da equipa (DL 292/95)).

TRADUÇÃO NO RAP – FASE II DA AAE

Considerado na respetiva AAE.
Transmitida à equipa do Plano.

2 – Em matéria de REN e em termos procedimentos, não dispondo o concelho de Setúbal de
delimitação de REN eficaz, e tendo em conta o respetivos regime jurídico, deverá a autarquia
paralelamente à elaboração do PP dar inicio à delimitação da REN para a sua área de intervenção, em
articulação como processo de Delimitação da REN de Setúbal no âmbito de revisão do PDM de
Setúbal.

Considerado na respetiva AAE,
nomeadamente no Capítulo 6 (Avaliação
Estratégica), no subcapítulo 6.3 (FCD 2 –
Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais e
Tecnológicos). Transmitida à equipa do
Plano.

3 – Como elementos resultantes da apreciação da proposta de desenvolvimento da avaliação
ambiental salienta-se ainda:
- No que respeita aos objetivos do PP e à sua relação com a proposta metodológica para a
avaliação salienta-se a necessidade em considerar de forma mais completa e coesa o conteúdo
territorial funcional, sendo que a relevância deste aspeto decorre da relação preferencial
estabelecida com os agentes/entidades/empresas que demonstraram interesse particular em
participar no Plano.
- Por outro lado, considerar de forma mais integral e coesa o conteúdo territorial funcional releva
para os objetivos ambientais e de sustentabilidade definidos, para os quais concorrem todos os
elementos de atividades e estabelecimentos presentes na área.
- Desta maneira, das alíneas anteriores afere-se a necessidade do exercício de avaliação levar em
conta (avaliar) a forma como a “estratégia” de prossecução do plano define os seus apoios

Considerado na respetiva AAE, no
Capítulo 6 (Avaliação Estratégica).
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ENTIDADE

DATA

PARECERES AO RDA – FASE I DA AAE

TRADUÇÃO NO RAP – FASE II DA AAE

centrais e de como essa arquitetura concorre de facto para o cumprimento dos objetivos de
desempenho e qualificação ao PP.
- Deve ser considerada a relação da área com o contexto de enquadramento territorial,
constituindo um componente na avaliação dos vários fatores críticos e critérios adotados.
- Na abordagem da qualidade do espaço público e na sua relação com as condições para o
desempenho do território relacionado, quer com a população quer com as atividades, devem ser
integradas todas as áreas/espaços de enquadramento, as quais abrangem o enquadramento das
vias, das empresas, das habitações, etc., assim como estabelecem uma relação extensiva com o
que se pretende em matéria de conectividade entre as áreas do plano e as exteriores.
Compete à CM atender às observações tecidas no presente parecer e, de forma integrada, ponderar
as observações/pareceres das restantes ERAE chamadas a pronunciar-se no âmbito da AA e mais
concretamente em sede de consolidação dos FCD e do alcance e nível de pormenorização da
informação a incluir no Relatório Ambiental.
ANPC

14/08/2015

No âmbito da análise efetuada ao documento, verifica-se que foram consideradas as orientações
setoriais e os planos de proteção civil aplicáveis à área de intervenção assim como foram ponderados
os riscos naturais, tecnológicos e mistos nos Fatores Críticos para a Decisão. Relativamente ao âmbito
e alcance da informação considera-se relevante avaliar os riscos associados às indústrias existentes,
identificando o agravamento e vulnerabilidade das populações potenciando inclusive, pela ampliação
das áreas industriais previstas no plano.

ARS LVT

20/08/2015

Parecer Sanitário
Este Serviço concorda com o modelo estratégico estabelecido para a área de intervenção do PP da
Salmoura, baseado essencialmente na sustentabilidade urbana e nas questões ambientais. No
entanto, considera essencial que:
a) Quadro de Referência Estratégico
O Quadro de Referência Estratégico inclua o Plano Nacional de Saúde: Revisão e Extensão a 2020, de
Maio de 2015 (ver http://pns.pt/plano-nacional-de-saude-revisao-e-extensao-a-2020-aprovada/).

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

Considerado na respetiva AAE,
nomeadamente no Capítulo 6 (Avaliação
Estratégica), no subcapítulo 6.3 (FCD 2 –
Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais,
Tecnológicos).

Considerado na respetiva AAE,
nomeadamente no Subcapítulo 4.1
(Quadro de Referência Estratégico), e no
Anexo I.
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ENTIDADE

DATA

PARECERES AO RDA – FASE I DA AAE
b) Fatores Críticos de Decisão
- No quadro 10 (página 31) do documento intitulado “Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de
Pormenor de Salmoura. Fase 1 – Definição do Âmbito / Relatório dos Factores Críticos de Decisão”
de Maio de 2015, no FCD1 “Sistema Urbano e Territorial” também seja considerada a questão
ambiental (QA) “Saúde Humana”, pois este FCD, ao ter associadas questões ambientais e de
sustentabilidade (QAS) como a “Acessibilidades”, “Infra-estruturas básicas” e “Qualificação do
espaço público”, não pode ser esquecida, pois estão directamente ligadas à saúde humana;

TRADUÇÃO NO RAP – FASE II DA AAE
Considerado na respetiva AAE,
nomeadamente no Subcapítulo 4.3
(Questões Ambientais e de
Sustentabilidade)

- No quadro 10 (página 31) do documento intitulado “Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de
Pormenor de Salmoura. Fase 1 – Definição do Âmbito/Relatório dos Factores Críticos para Decisão”
de Maio de 2015, no FCD3 “Desenvolvimento Socioeconómico” também seja considerada a questão
ambiental (QA) “Saúde Humana”, pois este FCD, ao ter associadas questões ambientais e de
sustentabilidade (QAS) como a “Atividades económicas”, “Equipamentos”, não pode ser esquecida,
pois estão directamente ligadas à saúde humana;

Considerado na respetiva AAE,
nomeadamente no Subcapítulo 4.3
(Questões Ambientais e de
Sustentabilidade

- No quadro 11 (página 32) do documento intitulado “Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de
Pormenor de Salmoura. Fase 1 – Definição do Âmbito/Relatório dos Factores Críticos para Decisão”
de Maio de 2015, seja clarificada a correspondência entre o FCD1 “Sistema urbano e Territorial” com
a QAS “Alterações Climáticas”, pois a correspondência as QE e os critérios de avaliação e respetivos
indicadores não parece existir;

Foi mantido a correspondência, uma vez
que para o FCD1, existe relação com o
critério de avaliação Consolidação do
sistema de acessibilidade

- No quadro 13 (página 36) do documento intitulado “Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de
Pormenor das Salmoura. Fase 1 – Definição do Âmbito/Relatório dos Factores Críticos para a
Decisão” de Maio de 2015, o indicador “Cobertura das redes de acessibilidades e mobilidade e
estado de conservação das infra-estruturas” seja subdividido, pois no período de avaliação não será
fácil concretizar completamente o seu cumprimento, pois contempla várias condições;

Foi realizada a alteração do indicador no
Subcapítulo 4.4 (Critérios de Avaliação) e
Subcapítulo 6.3 (Medidas de Controlo)

- No quadro 13 (página 36) do documento intitulado “Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de
Pormenor da Salmoura. Fase 1 – Definição do Âmbito/Relatório dos Factores Críticos para Decisão”
de Maio de 2015, o indicador “Extensão da rede de percursos pedonais acessíveis e cicláveis” seja
substituído por “Extensão da rede de percursos pedonais acessíveis e cicláveis, corretamente
construída”, pois não basta dizer que existe uma rede ciclável. Tem que ser construída de acordo
com as normas técnicas;

Foi realizado a alteração do indicador no
Subcapítulo 4.4 (Critérios de Avaliação) e
Subcapítulo 6.3 (Medidas de Controlo)

- No quadro 13 (página 36) do documento intitulado ”Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de
Pormenor da Salmoura. Fase 1 – Definição do Âmbito/Relatório dos Factores Críticos para Decisão”

Foi realizado a alteração do indicador no
Subcapítulo 4.4 (Critérios de Avaliação) e

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL
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ENTIDADE

ICNF

DATA

20/08/2015

PARECERES AO RDA – FASE I DA AAE

TRADUÇÃO NO RAP – FASE II DA AAE

de Maio de 2015, o indicador “Sistema de gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)” seja mais
desenvolvido/explicitado, pois com o texto actual não parece possível considera-lo como indicador.

Subcapítulo 6.3 (Medidas de Controlo)

- No quadro 13 (página 36) do documento intitulado “Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de
Pormenor da Salmoura. Fase 1 – Definição do Âmbito/Relatório dos Factores Críticos para Decisão”
de Maio de 2015, o indicador “Número de espaços públicos equipados com mobiliário urbano,
iluminação pública e sombreamentos” seja substituído por “Número de espaços públicos equipados
com mobiliário urbano, instalações sanitárias públicas, iluminação pública e sombreamentos”;

Foi realizado a alteração do indicador no
Subcapítulo 4.4 (Critérios de Avaliação) e
Subcapítulo 6.3 (Medidas de Controlo)

- No quadro 13 (página 37) do documento intitulado “Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de
Pormenor da Salmoura. Fase 1 – Definição do Âmbito/Relatório dos Factores Críticos para Decisão”
de Maio de 2015, no critério de avaliação “Qualidade ambiental” seja criado um novo indicador
“Utilizadores ligados às infra-estruturas de água e saneamento” o qual pretende verifica se, após a
criação das referidas infra-estruturas, os habitantes passa, a ligar-se, eliminando os potenciais focos
de contaminação ambiental, como as fossas ditas séptica (que habitualmente não passam de poços
rotos) ou se passam a utilizar água de qualidade para o consumo humano;

Foi realizado a alteração do indicador no
Subcapítulo 4.4 (Critérios de Avaliação) e
Subcapítulo 6.3 (Medidas de Controlo)

- No quadro 13 (página 38) do documento intitulado “Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de
Pormenor da Salmoura. Fase 1 – Definição do Âmbito/Relatório dos Fatores Críticos” de Maio de
2015, seja esclarecido como vai ser feita a avaliação da eficiência dos serviços prestados, e por
quem, relativamente ao indicador “Ampliação do estabelecimento de ensino (ensino especial) e
eficiência nos serviços prestados”;

Foi realizado a alteração do indicador no
Subcapítulo 6.3 (Medidas de Controlo)

- No quadro 14 (páginas 38 e 39) do documento intitulado “Avaliação Ambiental Estratégica do Plano
de Pormenor da Salmoura. Fase 1 “Sistema Urbano e Territorial” e para o FCD3 “Desenvolvimento
Socioeconómico” uma das fontes a consulta deve ser a entidade gestora dos sistemas de
abastecimento de água e de drenagem de águas residuais – Águas do Sado, SA.

Foi realizado a alteração do indicador no
Subcapítulo 6.3 (Medidas de Controlo)

Relativamente ao documento apresentado, concorda-se na generalidade com o Quadro de Referência
Estratégico apresentado para o Plano de Pormenor da Salmoura, encontrando-se como documentos
de referência do QRE, entre outros, a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza (ENCNB), o
Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROF AML) e o Plano
Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios dos concelhos de Palmela, Setúbal e Sesimbra
(PIDFCI PSS), o que salvaguarda as matérias da competência do ICNF, I.P.

Foi englobado no Anexo II – Quadro de
Referência Estratégico.
Foi retirado o ICNF do Anexo I (Entidades
relevantes) e do Anexo II – Quadro de
Referência Estratégico.

Salienta-se que, de acordo com a informação disponibilizada, o Plano de Pormenor da Salmoura não
abrange áreas dos Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) estruturando pelo Decreto-Lei n.º
FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL
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ENTIDADE

DATA

PARECERES AO RDA – FASE I DA AAE

TRADUÇÃO NO RAP – FASE II DA AAE

142/2008, de 24 de julho, não estando abrangido pela Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), por
Áreas Classificadas que integram a Rede Nacional 2000 e pelas demais Áreas classificadas ao abrigo
de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português.
A área do Plano não se encontra abrangida por Regime Florestal (Decreto de 24 de dezembro de
1901, Decreto de 24 de dezembro de 1903 e legislação complementar), uma vez que não se encontra
em Perímetro Florestal/Mata Nacional. Não apresenta arvoredo de interesse público, pelo que não se
encontra abrangido pela Lei n.º 53/2012, de 5 de Setembro regime jurídico da classificação de
arvoredo de interesse público.
No que respeita ao coberto arbóreo, não havendo uma descrição da área de intervenção a este nível,
considera-se que no Anexo I – Descrição do QRE de acordo com o Objeto Sujeito a Avaliação, deve
ser indicado, para cumprimento dos Objetivos e Metas Ambientais do PROF AML (para que este tenha
aplicabilidade na área de intervenção), a salvaguarda de sobreiros e azinheiras (decorrente da
aplicação da legislação referente à proteção do sobreiro e azinheira, Decreto-lei n.º169/2001, de 21 de
Maio, alterado pelo Decreto n.º 155/2004, de 30 de Junho).
Face ao exposto, considera-se que o Plano de Pormenor da Salmoura não coloca em causa valores
naturais com particular relevância para a conservação da natureza, biodiversidade e florestas pelo que
este plano não deverá depender de parecer deste instituto.

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL
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ENTIDADE
DGPC

DATA
25/09/2015

PARECERES AO RDA – FASE I DA AAE
Servidão Administrativa
A Área de Intervenção do PP da Salmoura, não integra quaisquer imóveis, conjuntos ou sítios
classificados de âmbito nacional (monumentos nacionais ou de interesse público), ou em vias de
classificação, nem se sobrepõe a qualquer zona geral ou especial de proteção (ZGP ou ZEP) no
âmbito do património cultural.
Analisado o documento, atentos aos objetivos e critérios de avaliação dos FCD, respetivos indicadores
e descrição, considera-se que o mesmo respeita os termos de referência então publicados.
Verificada uma total ausência de servidão administrativa no âmbito do património cultural – imóvel -,
designadamente, na área de intervenção do Plano de Pormenor de Salmoura, importa salientar,
contudo a importância de um inventário do património visto na sua máxima globalidade, incluindo, além
do edificado que integra, as ruínas eventualmente existentes e espaços devastados, outrora
dinamizadores da paisagem e do sítio através das suas “características vivenciais plurais, dialéticas e
transformadoras, vendo-os como «testemunhos histórico-artísticos contemporâneos» na medida em
que afetam o olhar do presente e podem constituir um garante de legitimação de identidades. (Portugal
em Ruínas, do texto introdutório de Vítor Serrão, 2014).

TRADUÇÃO NO RAP – FASE II DA AAE

Nos documentos do Plano foi realizado
na 1ª Fase – Caracterização e
Diagnóstico, a descrição do Património
Arquitetónico e Arqueológico.
Na respetiva AAE, foi também englobado,
o património arquitetónico e arqueológico,
tanto no Anexo III, como na Avaliação
Ambiental, realizada no Capítulo 5,
nomeadamente no subcapítulo 5.4 (FCD3
Desenvolvimento Socioeconómico).

Pelo exposto, conclui-se não haver lugar a parecer.
Águas do Sado

11/09/2015

Em resposta ao V. Ofício 3077/15, sobre o assunto em epígrafe, vimos informar que a ÁGUAS DO
SADO, nada tem a opor à proposta apresentada.
Complementarmente, aproveitamos para referir, como já tivemos oportunidade de transmitir em
reunião de trabalho na CMS sobre o assunto, que já existe um estudo prévio que contempla a
extensão da rede de drenagem de águas residuais domésticas na zona atualmente não servida por
infra-estruturas públicas de saneamento, o que vem dar resposta a alguns dos objetivos estratégicos e
linhas de desenvolvimento definidas no âmbito deste plano de pormenor.

Sem considerações.

REN – Rede
Elétrica Nacional,
S.A.

01/10/2015

Da análise à realizada à documentação disponibilizada, verifica-se que, a área objeto deste plano de
pormenor não é atravessada por nenhuma infraestrutura de transporte de gás ou eletricidade gerida
pela REN.

Sem considerações.

Adicionalmente informamos que atualmente não se encontra previsto o desenvolvimento de qualquer
nova infraestrutura nesta área.

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL
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ENTIDADE

DATA

PARECERES AO RDA – FASE I DA AAE

Direção de
Serviços da
Região Lisboa e
Vale do Tejo/
Direção-Geral
dos
Estabelecimentos
Escolares
(DGEstE)

23/10/2015

Não há a opor ao conteúdo proposto no Plano em referência.

Infraestruturas de
Portugal

16/12/2015

3. Relatório dos Factores Críticos para a Decisão (RFCD)
No que respeita ao Quadro de Referência Estratégico (QRE), questiona-se a opção tomada de
exclusão do PRN e do PETI3+ (Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas) – Horizonte 20142020, solicitando-se a apresentação e reapreciação dos argumentos que a sustentam em sede de
Relatório Ambiental, atento o facto de se estar perante Planos Sectoriais.

Apesar do RFCD apresentar nesta fase de diagnóstico preliminar assente numa metodologia SWOT,
com o objetivo de sustentar as questões estratégicas inerentes ao Plano, verifica-se, do ponto de vista
das acessibilidades, que algumas das afirmações apresentadas carecem de
fundamentação/aprofundamento, esperando-se que venham a ser desenvolvidas no Relatório
Ambiental e Proposta de Plano, nomeadamente:

TRADUÇÃO NO RAP – FASE II DA AAE
Sem considerações.

Não foi englobado o PRN2000, por ser
um Plano indicativo das infraestruturas
viárias, e não possuir uma estratégia para
o futuro. Foi considerado o PETI3+ no
QRE, apresentado no subcapítulo 4.1, da
presente AAE, no Anexo II.
Considerado na respetiva AAE,
nomeadamente no subcapítulo 5.2 (FCD1
Sistema urbano e territorial)

- nas “fraquezas”, “Estrutura viária deficiente e sem hierarquia, dificultando a conexão com o sistema
de acessibilidades existente e previsto no contexto do território circundante” e “No ambiente sonoro
atual, identificam-se fontes ruidosas, nomeadamente, as vias de tráfego rodoviário (como (…) a EN
379) (…)”;
- Nas “forças”, “Excelente quadro de acessibilidades regionais em que o município de Setúbal se
insere”;
- nas “oportunidade”, “Garantir a sustentabilidade económica das unidades empresariais instaladas,
assegurando possibilidades de expansão e, assim, as condições indispensáveis à manutenção da
sua laboração e ao aumento da sua capacidade produtiva”;
- nas “ameaças”, “Problemas de circulação em condições de segurança rodoviária”;
- nas “oportunidades”, “Criar uma estrutura viária hierarquizada, melhorando a mobilidade e a
FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL
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ENTIDADE

DATA

PARECERES AO RDA – FASE I DA AAE

TRADUÇÃO NO RAP – FASE II DA AAE

conexão com a envolvente” e “Melhorar a oferta de estacionamento”

Ainda como orientação, reforça-se a que a política de gestão da acessibilidade e da mobilidade na sua
relação com as principais entradas “urbanas”, parqueamento e transportes públicos em ordem a uma
maior sustentabilidade ambiental e energética, deverá constituir, decerto, uma das questões
estratégicas a abordar, fazendo sobressair uma lógica que, alinhada com os objetivos programáticos
do PP, deverá valorizar a complementaridade intermodal e, na conjetura atual, a requalificação e
beneficiação da rede rodoviária existentes.

Considerado na respetiva AAE,
nomeadamente no subcapítulo 5.2 (FCD1
Sistema urbano e territorial)

Atendendo ao referido considera-se que a descrição do indicador associado ao Critério de Avaliação
“Consolidação do sistema de acessibilidades” carece maior detalhe, uma vez que é definida no RFCD
apenas “Avaliar a concretização das redes de acessibilidades e mobilidade e a conservação das
infraestruturas”, não especificando como se fará esta avaliação.

Foi realizada a alteração no Subcapítulo
4.4 (Critérios de Avaliação) e Subcapítulo
6.3 (Medidas de Controlo)

Por último, questiona-se a não identificação da IP na lista de entidades a consultar para efeitos de
caracterização, na fase de Proposta de Plano/Relatório Ambiental.

Foi contemplado no Subcapítulo 6.3
(Medidas de Controlo e Controlo) e no
Anexo I, em outras entidades
recomendadas, a ser consultadas.

5. Conclusões
Salienta-se uma vez mais que o entendimento da IP é o de que a pertinência do seu contributo decorre
da sua qualidade como “entidade representativa de interesse a ponderar” (ERIP), ou seja, como
entidade com competências específicas no sector rodoferroviário e não como ERAE.
Como tal, em termos práticos, não se verificam objeções na prossecução da AAE para Relatório
Ambiental, uma vez que as preocupação da IP, deverão, naturalmente, ser consideradas nos estudos
complementares que acompanharão a Proposta de Plano, e, por conseguinte, ser refletidas nos seus
Elementos Constituintes (Planta de Implantação, Planta de Condicionamentos e Regulamento).

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

Foi considerado na AAE, nomeadamente
no Anexo I, da presente AAE, como
outras entidades recomendadas, a ser
consultadas.
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No Quadro 2 é apresentada a síntese dos pareceres ao Relatório Ambiental Preliminar e a forma como os mesmos foram enquadrados no Relatório Ambiental
Preliminar para consulta pública.
Quadro 2 – Síntese dos Pareceres ao RAP (abril de 2018) e sua tradução no RA (junho de 2020) para consulta pública.
ENTIDADE
CCDR-LVT

DATA
14.08.2019

PRINCIPAIS ASPETOS FOCADOS NOS PARECERES DO RAP (ABR. 2018)
3.1. Avaliação Ambiental
3.1.5 – Objeto e objetivo da avaliação
Devem ser melhor caracterizados/descritos os aspetos pertinentes do estado atual do ambiente e as características ambientais
pertinentes para o plano.

3.1.7 – Fatores Críticos para a Decisão (FCD), respetivos critérios (C) e indicadores (I), reportando às áreas/setores em
análise
No âmbito do ordenamento do território os três FCD possuem relação com este domínio. Considera-se que os indicadores
deveriam ser repensados enquanto “medida”, isto é, serem transformadas em formas mensuráveis, parâmetros, permitindo medir
e comparar determinados fenómenos, ou acompanhar a sua evolução ao longo de determinado tempo. Destaca-se a importância
de estabelecer metas específicas a atingir, tendo em vista possibilitar uma análise comparativa.

O FCD2 “Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais, Tecnológicos” pretende avaliar de que forma as propostas garantem a
salvaguarda e a valorização dos espaços de maior valor natural na área de intervenção do plano e envolvente próxima, bem como
aferir os seus efeitos na qualidade do ambiente, nomeadamente no que se refere ao ambiente sonoro, qualidade do ar e da água e
ao uso racional de recursos naturais.
Este possui um critério denominado “Qualidade Ambiental” cujos indicadores são: “Área classificada como zona sensível e/ou
mista”, que pretende identificar as áreas classificadas como zona sensível e/ou mista, e “Níveis de ruído”, que pretende
monitorizar as áreas classificadas como zona sensível e como zona mista e população expostas a níveis sonoros superiores aos
valores-limite.
Considera-se que o primeiro não deverá constituir um indicador de desempenho do plano, uma vez que a delimitação das zonas
Sensíveis e Mistas é da competência do município e realizada no âmbito da elaboração do plano.

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

REVISÃO DO RA PARA POSTERIOR
DISCUSSÃO PÚBLICA – FASE II DA AAE
(JUN. 2020)

O Anexo IV (Caracterização da
Situação Atual) do RA foi revisto.

O Quadro 10 do RA (Subcapítulo 4.4)
foi revisto de forma a existirem 2 ou 3
indicadores por critério de avaliação,
em concordância com o Parecer da
APA, restringindo para as questões
pertinentes a avaliar. Os indicadores
foram revistos de forma a serem
mensuráveis. Foram igualmente
introduzidas “Tendência ou Meta” por
indicador.
No Quadro 10 do RA (Subcapítulo
4.4) foi retirado o indicador “Área
classificada como zona sensível e/ou
mista” e alterado o indicador “Níveis
de ruído” para monitorizar apenas a
população exposta a níveis
superiores aos valores-limite. Esta
alteração prende-se com a
necessidade de estabelecer uma
meta mensurável.
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ENTIDADE

DATA

PRINCIPAIS ASPETOS FOCADOS NOS PARECERES DO RAP (ABR. 2018)

REVISÃO DO RA PARA POSTERIOR
DISCUSSÃO PÚBLICA – FASE II DA AAE
(JUN. 2020)

Tal como já mencionado no parecer relativo ao RFCD, o indicador que pretende aferir as áreas classificadas e a população
exposta a níveis sonoros superiores aos valores-limite afigura-se adequado aos objetivos do plano e às disposições do RGR.
3.1.8 – Análise SWOT – indicação dos riscos e oportunidades e das tendências de evolução
Foram identificados os pontos fortes e os pontos fracos e as correspondentes Oportunidades e Ameaças associados a cada FCD. O
RA analisa a situação atual e as tendências de evolução da área com e sem plano.
Entende-se que a avaliação realizada fica pouco aquém no que respeita à capacidade de a rede viária abarcar o tráfego que se prevê
com a implementação do PP, nomeadamente ao nível dos perfis das várias vias. Seria prudente que essa avaliação fosse realizada
com proposta/diretrizes para o plano.
A existência de fontes ruidosas, como as vias de tráfego rodoviário (Rua de S. Gonçalo e EN 379) e as unidades industriais
existentes, é considerada um Ponto Fraco do PP. A proteção de áreas sensíveis ao ruído é considerada uma Oportunidade da
elaboração do plano.

Foi incluída a avaliação da
capacidade na rede viária e os perfis
das vias propostos pelo PP, no
critério Consolidação do Sistema de
Acessibilidade do FCD2 do RA
(Subcapítulo 5.1.4).

A implementação de medidas de minimização de ruído nas situações identificadas como críticas constitui uma orientação/proposta
que permite dar cumprimento ao objetivo de sustentabilidade do FCD “Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais, Tecnológicos”.
É identificada uma forte relação positiva entre a Linha de Desenvolvimento “Proteger as Áreas Sensíveis ao Ruído de acordo com o
Mapa de Ruído”, enquadrada no QE1 – Sistema Ambiental, e o critério de avaliação Qualidade Ambiental, por ser uma relação direta.
Contudo, não se encontra justificação para o facto de o RA não identificar qualquer relação das Linhas de Desenvolvimento 2.1, 2.2 e
2.3 - garantia da possibilidade de ampliação das instalações industriais da Refrige, da Metalúrgica Central de Alhos Vedros, Lda. e da
Francisconde, Lda, respetivamente- e das Linhas de Desenvolvimento associadas ao Objetivo Estratégico 4 - Sistema Urbano- com o
critério de avaliação Qualidade Ambiental no que respeita ao Ruído. Saliente-se que decorre da requalificação do sistema urbano e
da ampliação das unidades industriais acréscimo de tráfego rodoviário e, eventualmente, emissões sonoras diretas (no caso das
indústrias).
O RA é coerente com o estudo acústico, referindo as principais conclusões do mesmo. Por esta razão, as alterações a efetuar ao
estudo acústico e à proposta de plano deverão ser vertidas para o RA.
Importa referir que o objetivo da integração da componente acústica no processo de planeamento é a distribuição adequada dos usos
do solo em função dos usos existentes e previstos e não apenas a proteção das áreas sensíveis ao ruído mediante a implementação
de medidas de minimização de ruído (cf. 3.5.4.).

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

O Quadro 25 com a avaliação entre
as QE/LD e os critérios de avaliação
do FCD 2 (Subcapítulo 5.2.4) foram
revistos, em concordância com o
exposto.
O RA foi revisto de acordo com a
nova versão do Estudo acústico e
alterações da proposta de plano.
Identificado “integração da
componente acústica no processo de
planeamento é a distribuição
adequada dos usos do solo em
função dos usos existentes e
previstos” como oportunidade na
Análise SWOT do FCD 2 (Quadro
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ENTIDADE

DATA

PRINCIPAIS ASPETOS FOCADOS NOS PARECERES DO RAP (ABR. 2018)

REVISÃO DO RA PARA POSTERIOR
DISCUSSÃO PÚBLICA – FASE II DA AAE
(JUN. 2020)
21).

3.1.9 – Programa de seguimento (indicar as estruturas/modelos de suporte à monitorização e à comunicação
institucional/pública que acompanham a implementação do plano)
O programa de seguimento inclui medidas que se considera de destacar nomeadamente ao nível da rede viária prevista, n arde de
careiras que se pretende estender, na valorização dos espaços permeáveis e na resposta ao risco sísmico.
Assim, identificam-se as medidas que, contribuindo para a valorização territorial ou com reflexos diretos sobre o usufruto e benefício
pela população e para a regeneração urbana, constituem matéria que importa para os âmbitos de desenvolvimento e ordenamento
do território e que devem integrar o Plano.
Por outro lado, identificam-se medidas que contribuem para melhor viabilizar algumas das propostas, tornando-as mais credíveis do
ponto de vista de capacidade de concretização.
São estabelecidos indicadores de acompanhamento e respetivas fontes de informação/entidades, que permitem medir e monitorizar
os efeitos decorrentes da implementação do plano. A definição de metas claras teria sido uma mais-valia, já que os indicadores
apontados respeitam à frequência da avaliação dos indicadores de monitorização.
No âmbito do ruído as medidas de minimização adicionais propostas, como “sinais luminosos acionados pela velocidade instantânea
do veículo, implantação de semáforos e colocação de lombas redutoras de velocidade”, constituem meios para a redução
preconizada de redução de velocidade para 50 km/h (ou outra que venha a ser considerada com a reformulação do estudo acústico)
e não uma medida em si mesma.
O indicador definido para monitorizar a evolução e aplicação da proposta do PP da Salmoura e a prossecução dos objetivos de
sustentabilidade preconizados no âmbito do ruído, denominado “Gestão do conflito acústico”, contempla as seguintes ações:
- “Monitorizar as áreas classificadas como zona mista, expostas a níveis sonoros superiores aos valores-limite” (Áreas classificadas
como zona mista expostas a níveis sonoros superiores aos valores-limite/Área total classificada como zona mista, em percentagem)
e

Foi revisto o Subcapítulo 6.3
(Medidas de Controlo) do RA, de
forma a definir metas mensuráveis e
de acordo com o Parecer da
AMARSUL.
Foram apresentadas as medidas de
minimizadas identificadas na
reformulação do estudo acústico
(junho 2020) e especificadas para as
situações críticas, no Subcapítulo 6.2
(Medidas destinadas a Prevenir,
Reduzir e Eliminar Efeitos Adversos
no Ambiente) do RA.

- “Monitorizar a população exposta às classes de níveis sonoros: <45; 45-50; 50-55; 55-60;60-65; 65-70; >70 dbA” (População
exposta às classes de níveis sonoros: <45; 45-50; 50-55; 55-60;60-65; 65-70; >70 db(A)/População residente total, em percentagem).
Apesar de se concordar com a metodologia de seguimento proposta, cumpre informar que a articulação com as entidades gestoras
das fontes sonoras, designadamente com a Infraestruturas de Portugal I.P., deverá ser efetuada no âmbito do presente PP, como
exposto em 3.5.4.

O RA foi revisto de acordo com a
nova versão do Estudo acústico e
alterações da proposta de plano.

3.1.10 – Apreciação conclusiva sobre a adequação formal e de conteúdo do RA
3.1.10.2. O RA incorpora e evidencia a ponderação dos fatores em presença (formulação de cenários) e apresenta-se como
FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL
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ENTIDADE

DATA

PRINCIPAIS ASPETOS FOCADOS NOS PARECERES DO RAP (ABR. 2018)

REVISÃO DO RA PARA POSTERIOR
DISCUSSÃO PÚBLICA – FASE II DA AAE
(JUN. 2020)

suporte à construção e à implementação da proposta de plano?
Na generalidade o RA constitui um documento válido e bem orientado, tendo identificado os FCD e sua relação com os problemas
chave e desafios que se colocam à proposta de plano. Contudo, ao nível do ruído não se apresenta como suporte à construção e à
implementação da proposta de plano devido às razões expostas.
Resulta da apreciação realizada ao RA, o entendimento de que se apresenta devidamente estruturado e evidencia na generalidade
os elementos de avaliação adequados associados às diferentes fases de desenvolvimento do plano.
Atentas as variáveis em presença, destaca-se a importância dos pareceres das outras ERAE (APA, DGPC, ANEPC, LNEG, ARSLVT,
DRAPLVT, ICNF.
No âmbito do Ruído o RA é coerente com os elementos que acompanham a proposta, designadamente com o estudo acústico,
enfermando das mesmas insuficiências deste. Não obstante, o RA carece das conclusões relativamente aos efeitos da proposta no
Ambiente Sonoro.
No âmbito da gestão de resíduos, quer no Relatório do Plano, quer no Relatório Ambiental a gestão de resíduos continua a ter uma
abordagem ténue, pouco desenvolvida, centrando-se na localização dos contentores para recolha de resíduos sólidos urbanos e dos
ecopontos definida na Planta dos Equipamentos de Resíduos Sólidos Urbanos e no cumprimento do Regulamento Municipal de
Resíduos Sólidos.
Não obstante este facto verifica-se que alguns dos comentários efetuados em sede de RFC foram acolhidos, nomeadamente
envolver a AMARSUL, como Fonte de Informação.
A introdução da recolha seletiva (atualmente inexistente) contribuindo para o aumento da valorização dos Resíduos Urbanos
produzidos na área de intervenção e consequentemente, a diminuição da deposição em aterro pressupõe a afetação dos seguintes
indicadores - Quantidade de resíduos recolhidos seletivamente (em ecopontos) /População residente total/ano e Avaliar a quantidade
anual de resíduos depositados em aterro sanitário face ao total de resíduos recolhidos no Município.
Pese embora se concorde com esta proposta continuam a não ser são imputadas metas que permitam aferir ou não do cumprimento
da estratégia em matéria de resíduos.
No regulamento considera-se que a redação do n.º 1 do Artigo 38.º (Regime de Interdições), deverá ser mais clara e específica,
sobretudo a da alínea b) Armazenamento ou depósito de lixo, sucatas, combustíveis, materiais perigosos ou qualquer outro tipo de
materiais, que poderá inviabilizar um ecocentro entre outras atividades enquadradas como operações de gestão de resíduos, como a
armazenagem de toneres entre outros, atividades compatíveis com as características funcionais do PP.
4.5.4 – Apreciação global e conclusiva sobre a fundamentação e adequabilidade das alterações propostas
Considera-se que o plano deve integrar algumas das recomendações do RA, tornando assim mais eficiente e com menor dificuldade
a monitorização dos seus efeitos.

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

O RA foi revisto de acordo com a
nova versão do Estudo acústico e
alterações da proposta de plano.
Foi revista a avaliação em termos de
gestão de resíduos no Subcapítulo
5.2.4 (critério Qualidade Ambiental) e
respetiva proposta de
recomendações no Subcapítulo 6.2
(Medidas destinadas a Prevenir,
Reduzir e Eliminar Efeitos Adversos
no Ambiente) do RA. Foram também
consideradas as sugestões da
AMARSUL (descriminadas abaixo).
Foi revisto o Subcapítulo 6.3
(Medidas de Controlo) do RA, de
forma a definir metas mensuráveis e
de acordo com o Parecer da
AMARSUL.
Transmitido à equipa do Plano.

Transmitido à equipa do Plano.
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5. Conclusão
Nos termos e para os efeitos do RJIGT, conclui-se que a CM de Setúbal tem de ponderar e tratar as lacunas e falhas nos vários
domínios apreciados, em particular sobre:
- A avaliação ambiental do Plano: o Relatório ambiental terá de ser complementado/ajustado de acordo com as pronúncias dos vários
setores/descritores (cf. Exposto no ponto 3.1)
ARS LVT

AMARSUL

20.08.2019

-

O RA foi revisto em concordância
com o presente parecer, como
especificado anteriormente.

3.1 Avaliação Ambiental Estratégica e Relatório Ambiental
No que se refere à Avaliação Ambiental Estratégica, este serviço é de parecer favorável condicionado a:
a) Nas medidas destinadas a prevenir, reduzir e eliminar efeitos adversos no ambiente – FCD1- no ponto “Qualificação dos Espaços
Públicos/Estrutura Ecológica e Valorização de Áreas Naturais” do Relatório Ambiental de Março de 2019 (página 81) onde se lê
“Dar preferência a espécies autóctones, adaptadas à região local e ao clima (novas espécies)” se leia “Dar preferência a espécies
autóctones, adaptadas à região e ao clima (novas espécies), acautelando não serem causadoras de alergias”

Foi revisto o Subcapítulo 6.2
(Medidas destinadas a Prevenir,
Reduzir e Eliminar efeitos adversos
no Ambiente) do RA, em
concordância com o exposto.

b) Cumprimento das medidas de planeamento e gestão e as medidas de controlo (monitorização) previstas do RA.

Transmitido à equipa do Plano.

Parecer favorável, não deixando de solicitar as seguintes alterações aos documentos enviados nos seguintes termos:
1.

No documento 2.3_PPS_RA_Anexo V – Caracterização – na página 19 a seguinte frase “Relativamente à recolha seletiva,
esta é assegurada pela empresa AMARSUL, S.A., estando disponíveis ecopontos em todo o concelho de Setúbal para as
embalagens de plástico e metal (amarelão), papel/cartão (azul) e vidro (verde). No entanto na área de intervenção do PP
da Salmoura, não existem ecopontos, não existindo assim, separação e recolha seletiva.

Foi revisto o Anexo IV –
Caracterização da Situação Atual do
RA, em concordância com o exposto.

Deverá ler-se: “Relativamente à recolha seletiva, esta é assegurada pela empresa AMARSUL, S.A., estando disponíveis
ecopontos em todo o concelho de Setúbal para as embalagens de plástico e metal (amarelão), papel/cartão (azul) e vidro
(verde). A área de intervenção do PP da Salmoura é servida nas duas extremidades a poente e nascente por ecopontos
(assinalados no mapa a amarelo).
Deverá destacar-se que na área em procedimento está em fase de implementação a recolha porta-a-porta de embalagens plásticas e
metálicas e Papel/Cartão, complementada com uma rede de vidrões isolados. Na figura seguinte estão identificados os pontos de
recolha porta-a-porta de origem doméstica.

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL
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2.

Indicadores do Plano a controlar pela Amarsul:

Estes indicadores e respetivas unidades não estão em sintonia com as mesmas metas definidas no PERSU/PAPERSU pra o
Sistema. As metas constantes do PERSU 2020 bem como as metas intercalares específicas da AMARSUL, definidas pelo GAG
e publicadas no Despacho n.º 3350/2015, de 1 de abril, têm por base a fórmula de cálculo prevista n.º 11 do anexo III do
PERSU2020 -Meta de Preparação, Recuperação e Reciclagem, Meta de desvio de RUB de aterro e Meta de Recolha Seletiva.
De acordo com o PERSU 2020, os objetivos e metas definidos para a AMARSUL são os seguintes:
1. Prevenção da produção e perigosidade dos Resíduos Urbanos (RU);
2. Aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da quantidade dos recicláveis;
3. Redução da deposição de RU em aterro;
4. Valorização económica e escoamento dos recicláveis e outros materiais do tratamento dos RU.
Por outro lado não será possível mensurar as metas referidas, nem existem indicadores alinhados com estes a medir, na área
específica deste procedimento, pelo que sugerimos sejam retirados no texto do documento original de AAE.

APA/ARH Tejo

20/08/2019

Contudo, julga-se que seria útil, no Quadro de Referência Estratégico (QRE), a menção aos diplomas legais que publicam ou
aprovam os Planos e Programas identificados, por forma a garantir que se está a utilizar a última versão desses documentos. Não
está explícito no RA quais as versões que foram consideradas. A título de exemplo refere-se a indicação ao “Plano de Gestão das
Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (RH5) | PGBH Tejo”, que não permite aferir se foi cautelado o Plano de
Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Tejo e Ribeiras Oeste (RH5) 2016-2021 em vigor – Resolução do Conselho de Ministros
n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela Declaração de retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro.

REVISÃO DO RA PARA POSTERIOR
DISCUSSÃO PÚBLICA – FASE II DA AAE
(JUN. 2020)
O Quadro 10 do RA (Subcapítulo 4.4)
foi revisto de forma a existirem 2 ou 3
indicadores por critério de avaliação,
em concordância com o Parecer da
APA, restringindo para as questões
pertinentes a avaliar. Os indicadores
foram revistos de forma a serem
mensuráveis. Foram igualmente
introduzidas “Tendências ou Meta”
por indicador.
Foi substituído o indicador “Gestão
de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)”
por “Cobertura por infraestruturas de
gestão de resíduos”, tendo definido
como “Tendência ou Meta”, 100% de
cobertura, no Quadro 10 do RA.
Foram simultaneamente alterados os
indicadores de gestão de resíduos
propostos no Subcapítulo 6.3
(Medidas de Controlo).
Foi considerado no RA,
nomeadamente no Subcapítulo 4.1
(Quadro de Referência Estratégico).

Acresce referir que, no âmbito dos recursos hídricos, o QRE deveria incluir ainda o Plano Nacional da Água (PNA) – Decreto-Lei n.º
76/2016, de 9 de novembro.

Foi incluído no Subcapítulo 4.4 do RA
(Quadro de Referência Estratégico) e
no Anexo III.

Ainda no que diz respeito ao QRE, embora as Alterações Climáticas sejam consideradas como Questões Ambientais e de
Sustentabilidade relevantes para o PP da Salmoura, esse facto não reflete no QRE, em nenhuma das vertentes, nem mitigação nem
adaptação. Assim sugere-se que sejam considerados os seguintes documentos:
 Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050), Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho;
 Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020-2030), Resolução de Conselho de Ministros n.º 56/2015, de

Foi incluído no Subcapítulo 4.4 do RA
(Quadro de Referência Estratégico) e
no Anexo III.

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL
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REVISÃO DO RA PARA POSTERIOR
DISCUSSÃO PÚBLICA – FASE II DA AAE
(JUN. 2020)

30 de julho;
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) – Resolução do Conselho de Ministros n.º
56/2015, de 30 de julho;
Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas – Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019, de 2 de
agosto.

Sugere-se ainda ter em consideração nesta avaliação, para os domínios ambientais ar e resíduos, os seguintes documentos:
 Estratégia Nacional para o Ar 2020 (ENAR) – Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2016, de 26 de agosto;
 Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2020+. A Portaria n.º 241-B/20219, de 31 de julho, aprova o PERSU 2020+,
que constitui um ajustamento às medidas vertidas no Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020).
De uma foram geral, consideram-se adequados os Fatores Críticos para a Decisão (FCD) identificados (“Sistema Urbano e
Territorial”, “Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais, Tecnológicos” e “Desenvolvimento Socioeconómico”), e respetivos critérios de
avaliação.
No que concerne aos indicadores, em conformidade com os guias de boas práticas existentes em matéria de AAE, estes devem ser
limitados a dois ou três por critério de avaliação, de modo a que seja possível manter o foco estratégico da avaliação. Existem alguns
critérios no RA em estudo para os quais se considera excessivo o número de indicadores.
Neste âmbito, deverão ser revistos os indicadores a considerar, nomeadamente no âmbito dos recursos hídricos, selecionando as
questões mais pertinentes para a avaliação.

Foi incluído no Subcapítulo 4.4 do RA
(Quadro de Referência Estratégico) e
no Anexo III.

Foi revisto o Quadro 10 do RA
(Subcapítulo 4.4), de forma a
existirem apenas dois ou três
indicadores por critério de avaliação,
tendo sido restringido para os
aspetos mais importantes para a
avaliação.

Especificamente no que diz respeito aos recursos hídricos – abordados nos FCD “Sistema Urbano e Territorial” e “Equilíbrio
Ambiental e Riscos Naturais e Tecnológicos” – considera-se o seguinte:


No contexto do FCD1 “Sistema Urbano e Territorial” aquando da identificação das servidões administrativas e restrições de
utilidade pública, deve ser considerada a servidão de Domínio Hídrico.
Relativamente ao critério “Criação de Sistemas de Infraestruturas Básicas”, concorda-se que o “Plano constitui uma
oportunidade com efeitos positivos, na medida que propõe uma melhoria significativa das infraestruturas básicas, através da
criação e requalificação das redes, com particular destaque para a eliminação das fossas sépticas existentes num horizonte
temporal de 10 anos, de acordo com o Programa de Execução do Plano, e consequente minimização da contaminação dos
recursos hídricos subterrâneos (aquíferos) e solo”. Contudo, face à sensibilidade da área de intervenção do PP, que abrange
Áreas Estratégicas para a Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA), considera-se que os efeitos da “instalação e
funcionamento de sistemas autónomos para recolha e desembaçamento de águas residuais domésticas – fossas sépticas –
desde que estes sejam totalmente estanques”, enquanto não se encontre implementado e em funcionamento o sistema de
drenagem de águas residuais proposto, são negativos e não foram avaliados no RA.

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

Foi revisto as servidões
administrativas e restrições de
utilidade pública, de acordo com a
nova versão da Planta de
Condicionante, com a inclusão da
servidão de Domínio Hídrico
(Subcapítulo 5.1.4 – Avaliação de
Oportunidades e Riscos) para o
FCD1.
Foi revisto o critério “Criação de
Sistemas de Infraestruturas Básicas”
do FCD1 (Subcapítulo 5.1.4 –
SETEMBRO 2020
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No FCD2 “Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais”, deverão ser consideradas as linhas de água na área de intervenção do
PPS. Apesar de mencionada, no “ANEXO IV | Evolução Recente e Situação Atual”, a existência de apenas uma pequena
linha de água, “junto ao extremo poente da área sujeita ao PP, mas fora dos seus limites”, verifica-se a existência de outras
linhas de água na área do plano, que deverão ser acauteladas na avaliação ambiental da proposta em apreço.
Questiona-se a relevância do indicador “Uso do solo na bacia drenante (grau de impermeabilização)”, associado à avaliação
da “percentagem de impermeabilização do solo, em áreas com suscetibilidade a risco de inundação” (Quadro 8), tendo em
conta que de acordo com a caracterização apresentada no Anexo IV a “ área de intervenção do PP da Salmoura, não se
encontra abrangida por nenhuma área inundável”.
Por outro lado, face à relevância da área de intervenção do PPS para a proteção e recarga de aquíferos, deveria ter sido
apresentada uma avaliação do grau de impermeabilização do solo existente e prevista, face às propostas decorrentes do
PPS. Tanto mais que a análise efetuada no RA no âmbito da REN conclui que “os efeitos negativos de não inclusão das
AEPRA na área de intervenção, não serão significativos, uma vez que as áreas livres de ocupação são diminutas, num solo
já edificado e consolidado, contribuindo para a recarga de aquíferos”. Contudo não são claras quais as propostas constantes
no Plano com vista à minimização da impermeabilização, para além dos índices de impermeabilização propostos
(classificados como baixos no RA).
No âmbito do critério “Qualidade ambiental” é identificado o indicador “Utilização de águas recicladas”, com vista à avaliação
da reutilização das águas domésticas residuais/águas pluviais (Quadro 8). No entanto, não é apresentada no RA qualquer
avaliação neste âmbito.
É mencionado que “a proposta de Plano constitui uma oportunidade na medida que prevê as infraestruturas básicas
necessárias para a execução das redes de drenagem de águas domésticas e pluviais (…) eliminando, assim, as principais
fontes de poluição da água (aquíferos) e do solo.” Não obstante se concordar que implementação e funcionamento do
sistema de drenagem de água residuais proposto tem efeitos positivos significativos, tal como referido no contexto do FCD1,
considera-se que não estão devidamente avaliados os efeitos previsíveis de instalação e funcionamento de fossas sépticas
até à conclusão da rede de saneamento prevista, situação que se considera ser de desincentivar.

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

REVISÃO DO RA PARA POSTERIOR
DISCUSSÃO PÚBLICA – FASE II DA AAE
(JUN. 2020)
Avaliação de Oportunidades e
Riscos), em concordância com o
exposto.
Foi retirado o indicador “Uso do solo
na bacia drenante (grau de
impermeabilização)” (Quadro 10) do
RA (Subcapítulo 4.4 – Critérios de
Avaliação), uma vez que na
caracterização da situação atual
(Anexo IV) verificou-se que a área de
intervenção do PP da Salmoura não
se encontra abrangida por nenhuma
área inundável.
Foi indicado o grau de
impermeabilização existente e
previsto na proposta de Plano, no
critério Estrutura Ecológica e
Valorização de Áreas Naturais (Áreas
classificadas de REN) no Subcapítulo
5.2.4 do FCD2 do RA, sendo
especificadas as medidas propostas
que permitem minimizar a
impermeabilização.
Foi substituído o indicador “Utilização
de águas recicladas” no Quadro 10
(Subcapítulo 4.4 do RA), por medidas
mais abrangentes, em termos de uso
eficiente de água e energia,
nomeadamente “Implementação de
medidas de uso eficiente de água e
promoção da eficiência energética”.
Foi revista a avaliação do
Subcapítulo 5.2.4 do RA (critério
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Qualidade Ambiental), em termos do
uso eficiente da água.
Foram avaliados os efeitos
previsíveis de instalação e
funcionamento de fossas sépticas até
à conclusão da rede de saneamento
prevista, no Subcapítulo 5.2.4 do RA
(critério Qualidade Ambiental).

Não é claro de que forma as medidas de planeamento e gestão identificadas no RA serão acauteladas na implementação do PPS.
Das medidas identificadas destacam-se as seguintes:
 Implementar pavimentos permeáveis, que garantam a infiltração das águas pluviais e recarga de aquíferos, nas Áreas
Verdes de Estadia e Lazer;
 Selecionar um sistema de rega, que seja otimizado e eficiente em termos de redução do consumo de água para rega dos
espaços verdes.

Transmitido à Equipa do Plano.

De acordo com as Boas Práticas para a AAE, recomenda-se que sejam identificados o público-alvo e as ONG que eventualmente se
poderão pronunciar sobre este Relatório.

Foi incluído no Capítulo 7 do RA o
respetivo quadro de governança.

Ao longo do RA não foi encontrada qualquer referência ao quadro de governança. Este quadro apresenta um papel importante no
estabelecimento de prioridades e para assegurar o foco da AAE, assim como para validar a avaliação e levar a cabo o seguimento da
mesma. Assim, sugere-se ainda que seja definido o quadro de governança da AAE deste Plano no RA final a desenvolver após
consultas, com identificação dos principais agentes envolvidos e suas responsabilidades.
Não foi disponibilizado o RNT, conforme legalmente previsto (Artigo 6º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho.

Foi realizado o RNT (Documento
autónomo).

Por fim, importa referir que, em simultâneo com a versão final do PPS, deverá ser elaborado o Relatório Ambiental final, que
incorpore o resultado das consultas. Posteriormente, deverá ser elaborada e enviada a esta Agência a Declaração Ambiental, de
acordo com o Artigo 10º do Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio. Nesse sentido damos nota de que no portal da APA se encontram
orientações para a elaboração da mesma:

Transmitido à Equipa do Plano.
Em concordância com o Capítulo 2
do RA (Objetivos e Metodologia) e
presente Anexo II (Entidades
consultadas e resultados das
consultas).

http://www.apambiente.pt/_zdata/AAE/Responsabilidades/Dec.Amb.pdf.
Sugere-se ainda que, aquando da publicação da aprovação do PPS, seja feita alusão ao facto de o mesmo ter sido sujeito a um
procedimento de AAE.

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL
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Alerta-se para a obrigação legal de avaliar e controlar os efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação e execução do
Plano, verificando a adoção das medidas previstas na Declaração Ambiental, a fim de identificar atempadamente e corrigir os efeitos
negativos imprevistos (n.º 1 do art.. 11º do Decreto-Lei n.º 232/2007). Os resultados do controlo devem ser divulgados pela entidade
responsável pelo Plano, através de meios eletrónicos, e atualizados com uma periodicidade mínima anual, devendo ainda ser
remetidos à APA.

ICNF

16.08.2019

Face ao anteriormente exposto, concorda-se na generalidade com o Relatório Ambiental do Plano de Pormenor da Salmoura,
emitindo-se parecer favorável condicionado à sua revisão, nomeadamente no que respeita ao Quadro de Referência Estratégico
(QRE), aos indicadores propostos e à avaliação apresentada, em conformidade com os aspetos identificados no presente parecer.

Revisto em concordância com o
exposto anteriormente.

O ICNF pronunciou-se em Fase de Definição de Âmbito e Fatores Críticos de Decisão, através do Of. N.º 47009/2015, de 31 de
agosto pela não sujeição a parecer nos termos das Orientações em vigor, nos termos indicados “considera-se que o Plano de
Pormenor da Salmoura não coloca em causa valores naturais com particular relevância para a conservação da natureza,
biodiversidade e florestas, pelo que este plano não deverá depender de parecer deste Instituto”.

Sem recomendações.

No entanto o Relatório Ambiental da Proposta assegura a sustentabilidade da mesma e permite antecipar o adequado seguimento,
indicando critérios e fatores de avaliação em matérias de fauna e flora, vegetação, biodiversidade, incêndios, paisagem, etc. que
globalmente permitem concluir pela compatibilização entre os objetivos da Proposta e a preservação do ambiente, fundamentando
apreciação favorável o que se deverá emitir para efeitos procedimentais.
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No Quadro 3 é apresentada da síntese dos pareceres ao RA (junho de 2020), na sua versão para consulta pública e o seguimento para o RAF.
Quadro 3 – Síntese dos Pareceres ao RA decorrentes da consulta pública e o seguimento para o RAF.
ENTIDADE

DATA

PRINCIPAIS ASPETOS FOCADOS NOS PARECERES DO RA
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TRADUÇÃO NA VERSÃO NO RAF–
FASE III DA AAE
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