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MINISTERIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

PROJECTO "ETAR DO BARREIRO/MoiTA"

1 Tendo por base o parecer técnico final da Comissão de Avaliação (CA) e a proposta

da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental

do Projecto "ETAR do Barreiro/Moita", em fase de estudo prévio, emito

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada ao local A e à

~

apresentação e desenvolvimento em fase de RECAPE dos elementos indicados,

bem como ao cumprimento integral das Medidas de Minimização e dos Planos de

2

3,

Monitorização, tudo discriminado no anexo à presente DIA.

As medidas de minimização específicas para a fase de obra deverão ser incluidas

no caderno de encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser

produzidos pelo proponente, para efeitos da construção do Projecto.

A apreciação da conformidade do Projecto de Execução com a presente DIA será

efectuada pela Autoridade de AIA (Instituto do Ambiente), nos termos do artigo 28°

do Decreto-Lei n.o 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n°

197/2005, de 8 de Novembro.

4

5,

Os Relatórios de Monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA,

respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.o 330/2001, de 2 de Abril.

Na apreciação efectuada pela Comissão de Avaliação foram consideradas as

preocupações manifestadas na Consulta Pública e devidamente integradas as

medidas de minimização sugeridas consideradas relevantes e exequíveis.

25 de Agosto de 2006

o Secretário de Estado do Ambiente,

~y~ Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa

(No uso da delegação de competências, despacho n.o 16162/2005 (2." série),
publicado no Diário da República de 25/07/2005)
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ANEXO À DIA DO PROJECTO

PROJECTO "ETAR DO BARREIRO/MoiTA"

.Deve ser apresentado projecto do traçado do emissário de descarga do efluente final e

método construtivo adoptado, devidamente fundamentado face às conclusões da CA quanto

aos locais de descarga apresentados no ElA e acompanhado da respectiva avaliação de

impactes e medidas de minimização a implementar.

Na definição do traçado do emissário e selecção do respectivo método construtivo, deve ser

minimizada a afectação do equilíbrio ecológico dos ecossistemas, faixa de protecção do sapal

e estuário, bem como eventuais interferências com infra-estruturas pertencentes às unidades

industriais existentes na envolvente e com as infra-estruturas genéricas existentes na zona.

.Apresentar um parecer do Instituto dos Resíduos (INR) que ateste sobre a adequabilidade

do local para a implantação da ET AR e áreas adjacentes, nomeadamente em termos de

contaminação dos solos.

.Deve ser apresentado o projecto do acesso ao local A e respectiva compatibilização com as

condicionantes legais.

A implantação do traçado da via de acesso ao local A deverá preservar as zonas de sapal

existentes a sul da zona de depósito de fosfogesso e minimizar eventuais impactes sobre a

zona residencial da Quinta dos Morgados evitando a ocupação de hortas e/ou afectação de

estruturas construídas, entre outras ,as instalações do Ecocentro do Lavradio e da Estação

Elevatória Barra-a-Barra.

Recursos Hídricos Subterrâneos

.Apresentar o projecto de piezómetros os quais devem estar de acordo com a posição actual

dos níveis hidrostáticos e hidrodinâmica existentes no local.

Este projecto deve prever a instalação de um piezómetro a montante e dois piezómetros a

jusante da ETAR na direcção do fluxo subterrâneo e ainda em pontos estratégicos ao longo do

emissário de descarga a fim de controlar a evolução da qualidade e quantidade das águas

subterrâneas bem como periodicidade e parâmetros a monitorizar.



Qualidade ~

.Apresentar o projecto da Central de Cogeração, com indicação da potência térmica,

emissões, alturas de chaminés, regime de monitorização aplicável.

Este projecto deverá permitir dar cumprimento à legislação nacional vigente relativamente à

prevenção e controlo das emissões para a atmosfera, nomeadamente o Decreto-Lei n.o

78/2004, de 3 de Abril, a Portaria n.o 263/2005, de 17 de Março, a Portaria n.o 286/93, de 12 de

Março, a Portaria 1058/94, de 2 de Dezembro, e a Portaria n.o 80/2006, de 23 de Janeiro.

.Devem ser avaliados os impactes decorrentes do sistema de cogeração, bem como

indicação das medidas de minimização com o detalhe adequado à sua implementação.

.Identificar os critérios que devem ser adoptados para definir que os odores afectarão de

forma significativa as povoações vizinhas e que requerem adopção de medidas de

minimização, bem como as medidas a adoptar.

Ambiente Scm.Q!:Q

.Deve ser apresentado um mapeamento de ruído, com vista a estabelecer com precisão a

estimativa dos níveis sonoros gerados pelo projecto, para as fases de construção e exploração,

junto dos receptores sensíveis existentes/previstos.

Na sequência desta previsão, caso se verifique o incumprimento da legislação em vigor, devem

ser apresentadas medidas de minimização com o detalhe adequado à sua implementação e as

respectivas atenuações. Para o efeito, na fase de elaboração do RECAPE, devem ser as

Câmaras Municipais contactadas no sentido de dar indicação sobre a classificação atribuída

aos receptores sensíveis existentes/previstos.

PaisaQem

.Deve ser apresentado um plano de integração paisagística para a área de implantação da

ET AR de forma a enquadrar visualmente este novo elemento na paisagem envolvente.

~

2

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO Vq ~~ ~ ~

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 110 .IIIJd~4'q

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 1I$/J1o



w~40~

.fpfl'P/q; ~4h
7IQ ~ 'to .I)

~qlq~ .~
'11~ O.S'q, 4q;J;Q/;1oMINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

.Deve ser apresentada uma análise e avaliação aprofundadas de riscos e consequências

(para a população e para o ambiente) de eventuais acidentes que possam ocorrer na ETAR do

Barreiro/Moita e identificadas as medidas de prevenção, protecção e de intervenção a adoptar

em cada caso.

A análise de risco deve ainda avaliar os impactes decorrentes da eventual existência na área

adjacente de depósito dos fosfogesso e especificar para além do referido no ElA as soluções

construtivas e medidas de minimização.

FASE DE CONSTRUÇÃO

Medidas Gerais

1. Discriminação, para a fase de RECAPE, de todas as medidas ambientais que garantam as

boas práticas de construção e gestão de obra e estaleiros, entre outras, as relacionadas com a

eventual contaminação com óleos e combustíveis, águas residuais, emissão de poeiras e

partículas, limpeza dos rodados dos veículos afectos à obra, gestão de resíduos, redução da

emissão de ruído e transporte de terras, sinalização de obras, sem prejuízo das que se

encontram abaixo indicadas.

2. A deposição de materiais excedentes, ainda que temporária não pode ser feita em zonas

adjacentes a qualquer linha de água ou linha de escoamento preferencial, em áreas contíguas

a casas e escolas, em áreas de RAN, REN, próximo do estuário do rejo.

3. As terras de empréstimo necessárias para construção da plataforma geral da Er AR

devem ter características adequadas e provir de locais licenciados situados o mais próximas

possível da obra. As terras. de empréstimo não deverão provir de terrenos situados em áreas

classificadas como RAN, REN, áreas com ocupação agrícola e zonas próximo de áreas

habitadas.

4. O local de implantação do estaleiro deve ser previamente seleccionado e deverá ser

implantado preferencialmente sobre a zona que ficará afecta à implantação da Er AR

Barreiro/Moita e não deve ser implantado nas proximidades do estuário do rejo, nas

imediações da Estação Arqueológica da Ponte da Passadeira e respectiva zona de

Sa,vaguarda, nas zonas de sapal existentes e na imediata proximidade de núcleos

populacionais (zonas habitadas do Lavradio e da Quinta dos Morgados) ou de habitações

dispersas e em áreas classificadas como REN.
3
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5. O armazenamento de materiais, parqueamento de maquinaria deve limitar-se à área de

implantação da obra.

6. Os locais de apoio à obra e as áreas de intervenção devem ser predefinidas e

demarcadas, devendo as mesmas limitar-se ao estritamente necessário e não devem ocupar

áreas marginais.

7. A área ocupada pelo estaleiro da obra e parque de materiais deve ser dotada com

vedação adequada.

8. Os percursos a utilizar pelas viaturas e maquinaria afecta à obra devem ser previamente

definidos e deve a circulação de maquinarias e equipamentos, sempre que viável, ser feita

pelos caminhos existentes.

9. A circulação de viaturas pesadas deve ser efectuada preferencialmente fora das

localidades, em particular deve ser evitada a passagem no interior dos aglomerados urbano do

Lavradio e deve recorrer à Av. das Nacionalizações.

10. Sempre que se preveja efectuar desvios de tráfego, dos percursos previamente definidos

decverão ser previamente apresentados ao dono da obra para aprovação os planos de

alteração.

11. Proceder à sinalização adequada dos trabalhos e dos acessos à obra, assegurando as

acessibilidades da população.

12. A lavagem das auto-betoneiras deve ser feita em local impermeabilizado e situado fora do

local da obra.

13. Caso exista uma central de betão pronto na obra, deverá dar-se especial atenção ao

tratamento das águas residuais resultantes das lamas bentoníticas, nomeadamente através do

dimensionamento de decantadores projectados para tal fim.

14. Utilização de centrais de betão pronto equipadas com sistemas de despoeiramento nos

silos de cimento.

15. Os materiais de natureza pulverulenta ou particulados de e para a obra devem ser

transportados devidamente acondicionados em viaturas de caixa fechada ou com cobertura

impermeável.

16. Devem ser reparados os pavimentos das vias rodoviárias afectadas pela circulação das

viaturas pesad.as e maquinaria de apoio à obra.

17. Os veículos pesados e maquinaria devem ser mantidos em boas condições de

manutenção, de modo a evitar casos de má carburação e as consequentes emissões de

escape excessivas e desnecessárias.

4
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18. Implementar um sistema de lavagem e limpeza de rodados à saída do local da obra para a

via pública.

19. Delinear e colocar em prática um programa eficaz de humedecimento do pavimento de

terra batida, ao longo das faixas de construção, nos locais das obra e principalmente durante a

época seca.

20. Deve ser definido e implementado um plano de Gestão de Resíduos gerados no estaleiro

e frente de obra que, que assegure o cumprimento da legislação em vigor e que tenha em

atenção os seguintes aspectos:

.Identificação e classificação dos principais resíduos susceptíveis de virem a ser

produzidos na fase de construção, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos,

e definição de responsabilidades de gestão desses mesmos resíduos e identificação

dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos;

.Os efluentes gerados devem ser adequadamente colectados e drenados, não podendo

a sua descarga ser feita directamente no solo ou na água sem tratamento adequado,

devendo ser recolhidas em tanques ou fossas estanques e posteriormente

reencaminhadas para destino final adequado por empresa gestora de resíduos

licenciada;

.Os resíduos sólidos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos sólidos

urbanos deverão ser depositados em contentores especificamente destinados para o

efeito, devendo ser promovida a separação das fracções recicláveis, nomeadamente no

que se refere ao vidro, papel e cartão, embalagens, e efectuada a sua deposição em

ecoporrtos;

.Os resíduos de construção e demolição equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB)

deverão ser triados e separados nas suas componentes recicláveis tais como metais,

plásticos, vidro, inertes, entre outros, e subsequentemente valorizados;

.Os óleos usados e lubrificantes, tintas, colas e resinas e algumas embalagens devem

ser recolhidos separadamente e armazenados em contentores apropriados em local

devidarnente impermeabilizado e protegido contra eventuais fugas e/ou derrames;

.Deve ser garantida a recolha periódica de todos os resíduos sólidos produzidos, os

quais devem ser conduzidos a destino final ad!?-quado por entidades devidamente

licenciadas para o efeito;

.As terras provenientes das escavações que não têm características que Ihes permita a

sua aplicação em aterros dentro da própria obra e eventuais lodos saneados deverão~

5
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ser conduzidas a destino finál licenciado, sendo proibida a sua deposição em

vazadouros não controlados.

21. No estaleiro devem existir meios para limpeza imediata no caso de ocorrer um derrame de

óleos ou combustíveis, devendo os produtos derramados e/ou utilizados para a recolha dos

derrames ser tratados como resíduos, de acordo com o definido para a recolha,

acondicionamento, armazenagem, transporte e destino final dos resíduos produzidos.

22. Definir e assinalar as áreas do estaleiro dedicadas ao armazenamento de produtos

químicos, óleos e combustíveis e diferentes tipos de resíduos.

23. Dispor de formas/meios de conter eventuais derrames de óleos, lubrificantes ou outros

materiais semelhantes, que possam causar poluição dos solos e/ou águas.

24. Caso aconteça acidentalmente qualquer derrame, o mesmo deverá ser comunicado às

entidades responsáveis do ambiente, devendo proceder-se de imediato à sua remoção e

limpeza, de acordo com as regras ambientais aplicáveis.

25. Nos estaleiros e zonas de acesso às frentes de obra implantadas em zonas não

pavimentadas, deverá ser realizada a rega periódica, através da adopção de um sistema de

aspersão de água durante a época seca do ano, utilizando mangueiras com difusores ou

veículos com reservatórios munidos de dispersores.

26. Após corlclusão dos trabalhos devem ser removidos todos os equipamentos, maquinaria

de apoio, depósitos de materiais, devendo todas as áreas afectadas pela construção da obra,

nomeadamente a área ocupada pelo estaleiro, vias de circulação e áreas de acesso temporário

à obra, áreas de deposição temporária de materiais, ser limpas e devidamente recuperadas de

modo a repor as condições existentes antes do início das obras.

27. Caso venha a ocorrer alguma afectação das zonas de sapal deve ser restaurada a

vegetação destruída.

28. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou

serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas no decurso da

obra

Recursos Hídrícos e Qualidade da Áaua

29. Após conclusão da obra deve assegurar a limpeza de todos os elementos hidráulicos de

drenagem que possam ser ter sido afectados pelas obras de construção.

30. O material resultante das escavações que tenha vestígios de contaminação deverá ser

armazenado em local que não permita a contaminação dos aquíferos através da escorrência

devida à precipitação.
6
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31. As obras que envolvam escavações a céu aberto e movimentos de terras deverão ser

executadas preferencialmente no período de Maio a Setembro de forma a minimizar a erosão e

o transporte sólido.

32. Os resíduos de matéria vegetal deverão preferencialmente ser reutilizados devendo evitar-

se que sejam enterrados ou depositados onde possam provocar a degradação da qualidade da

água.

33. Assegurar o funcionamento das redes de drenagem nas zonas adjacentes à obra, através

da sua limpeza durante e após o término da obra.

34. O estaleiro não deverá ficar localizado próximo de linhas de água bem como de zonas que

apresentem rlível freático perto da superfície.

35. No final das obras, e após a remoção do estaleiro de apoio a obra, as zonas mais

compactadas pelas obras, que se localizem fora das áreas a intervencionar, deverão, tanto

quanto possí\fel, restabelecer as condições naturais de infiltração.

36. Limitação ás zonas previamente demarcadas de todos os trabalhos de movimentação de

terras e de preparação de terrenos, incluindo os cortes de vegetação que deixem o solo sem

protecção. A execução destes trabalhos deverá decorrer, preferencialmente, nos períodos de

menor precipitação, de modo a minimizar-se a erosão e o arrastamento de partículas para as

linhas de água.

37. Os trabalhos a efectuar no meio marinho deverão decorrer no menor espaço de tempo.

38. A área de intervenção no meio marinho deverá ocupar a menor área possível e decorrer

no menor espaço de tempo possível.

Ambiente SOI!Q!:Q

39. As operações mais ruidosas que se efectuem nas proximidades de zonas habitadas

devem restringir-se ao período diurno e, se possível, apenas durante os dias úteis.

40. Além da activação dos mecanismos legais permitidos para emissão de ruído deve prever-

se a comunicação prévia à população nas zonas afectadas, informando da realização de

actividades ruidosas, explicando a razão da realização de tais actividades e descrevendo os

trabalhos a realizar e a sua duração prevista.

41. Todo o equipamento susceptível de emitir ruído para o exterior deverá ser devidamente

insonorizado ou contido dentro de edificações, como é o caso da necessidade de

insonorização/ condicionamento acústico dos equipamentos de extracção de ar.

7
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42. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de

conservação/man utenção .

Sócio Economia

43. Proceder a avisos atempados à população sobre eventuais restrições e alterações na

circulação, com a indicação das vias alternativas.

44. Recorrer sempre que possível à contratação de mão-de-obra local para a construção do

empreendimento, como contrapartida pela afectação que incide de forma mais directa sobre a

população da área envolvente.

45. A população dos locais mais próximos das obras deverá ser informada acerca das acções

de construção, bem como da respectiva calendarização. Esta informação deverá ser prestada

em placas afixadas junto das obras e divulgada através de outros meios como a imprensa local

e regional ou a rádio em programas de âmbito local.

46. O tráfego de e para a obra deve preferencialmente contornar o aglomerado do lavradio e,

deve circular preferencialmente pela Avenida das Nacionalizações, e dentro do possível não

deve perturbar a normal circulação rodoviária, não devendo a via publica ser ocupada com

máquinas ou equipamentos;

47. Considerando a possibilidade das obras do sistema de drenagem ~ elevatórios

decorrerem em simultâneo com as obras da ET AR, deverá ser feito um rigoroso planeamento e

faseamento das obras de modo a evitar impactes negativos cumulativos no quotidiano das

pessoas que residem e trabalham na área, nas actividades económicas, nas infra-estruturas e

no funcionamento dos serviços.

Património

48. Na fase prévia à obra, deverão ser realizadas sondagens arqueológicas, regularmente

distribuídas pela área cujo subsolo irá ser remobilizado para construção da ETAR (após

retirada do fosfogesso ), emissário de descarga de efluentes e acessos. Os resultados destas

sondagens poderão determinar a adopção de outras medidas de minimização, nomeadamente

a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afectar

directamente pela obra.

49. Acompanhamento arqueológico sistemático e presencial de todos os trabalhos que

impliquem revolvimento de solos, nomeadamente escavação e terraplanagens, em cada frente

de trabalho, sempre que as acções inerentes à realização do projecto não sejam sequenciais

8
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mas simultâneas. No caso do local A será particularmente importante o acompanhamento da

fase final da operação de escavação da camada de fosfogesso, na interface com o solo

natural.

FASE DE EXPLORAÇÃO

Medidas Gel~

50. Antes do início da exploração da ETAR deve ser elaborado e aprovado pela entidade

competente o Regulamento de Descarga de Águas Residuais, o qual entre outros, deve

especificar as normas de descarga da Industrias a ser servidas pela ET AR.

51. A verificar-se a ocorrência de queixas e/ou reclamações por parte da população vizinha

relativamente a odores emitidos pela ET AR deve efectuar-se o registo das mesmas e serem

definidas as respectivas medidas de minimização.

52. Deve ser definido e aprovado pelas entidades competentes previamente ao início da

exploração um Plano de Gestão de Resíduos que adopte os mesmos procedimentos da fase

de construção e ainda as lamas produzidas pela ET AR.

Relativamente às lamas devem ser minimizadas as quantidades finais de lamas produzidas

através de uma optimização do processo de tratamento e da implementação de um sistema de

gestão das quantidades de lamas produzidas.

Devem ser, por outro lado, maximizadas a quantidade de lamas que poderá vir a ser aplicada

em solo agrícola, promovendo a valorização destes resíduos e a diminuição da pressão sobre

os aterros potencialmente receptores.

No caso da solução adoptada para o destino final das lamas ser a valorização agricola deverá

ser dado cumprimento ao Despacho Conjunto n.o 309-G/2005, de 19 de Abril, dos ministérios

das Cidades, Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional, da Agricultura,

Pescas e Florestas e do Ambiente e Ordenamento do Território, relativo à adequação do

regime de licenciamento no âmbito da valorização agrícola de lamas, bem como ao disposto no

Decreto-Lei n.o 118/2006 de 21 de Junho.

Recursos hídr~

53. Instalar o~; sistemas de alarme e detecção de situações de funcionamento anómalo do

equipamento e da afluência de caudais com cargas poluentes muito elevadas.

54. Alertar de imediato as entidades competentes para os diferentes usos da água no

estuário, em situação de emergia (mau funcionamento da ETAR).
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Qualidade (~

55. Manutenção de uma taxa de renovação de ar adequada a cada área técnica com o

encaminhamento dos caudais captados para a instalação de desodorização de forma a evitar a

formação de concentrações excessivas de compostos odoríferos no ar interior.

56. Instalação de equipamento de desodorização que possua sistema de controlo das

concentrações dos principais componentes odoríferos.

B!!iQQ

57. Devem ser adoptadas soluções estruturais e construtivas, dos órgãos e edifícios,

baseadas na utilização preferencial do betão armado, em alternativa à construção metálica,

que seria muito menos isolante, e instalação de sistemas de insonorização dos equipamentos

e/ou edifícios que albergam os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento

dos limites estabelecidos no RLPS.

Paisaaem

58. Implementar o Plano de Integração Paisagística para a ETAR

Os planos de monitorização a apresentar e detalhar devem contemplar todos os requisitos

constantes do Anexo IV da Portaria n.o 330/2201, de 2 de Abril, de modo a permitir:

.Avaliar a eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes

negativos;

.Detectar atempadamente a existência de impactes negativos que não tenham sido

previstos;

.DistinglJir entre consequências naturais e as acções relacionadas com o projecto.

Devem também ser discriminados todos os parâmetros a monitorizar, frequências de

amostragem e locais de amostragem devidamente cartografados.

Recursos Hídricos e Qualidade da Áaua

Realizar amostragens antes do inicio da obra, durante as mesmas e antes do inicio da

exploração de forma a verificar os impactes no meio receptor e controlar a evolução da

qualidade da á!~ua quer para as águas superficiais quer subterrâneas.
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Áauas SuDerficiais

Locais de monitorizacão: efluente tratado na ETAR e meio receptor.

O programa de monitorização deve contemplar os seguintes aspectos:

.No efluente tratado da ET AR monitorizar os parâmetros que respeitam a acções de

controlo do próprio processo de tratamento, os parâmetros considerados no Decreto-Lei

n.o .o ,236/98, de 1 de Agosto e outros que venham a ser estabelecidos na licença de

descarga;

.No meio receptor a monitorização a estabelecer deve ser feita numa base de

continlJidade temporal pelo menos nos três primeiros anos de funcionamento da ET AR,

deverá ter como objectivos a verificação da qualidade da águas para os usos balnear e

conquícola e o estudo da evolução dos teores de nutrientes N e p e de outros

indicadores relativos ao estado trófico do ecossistema, para avaliação da necessidade

ou não da instalação de uma etapa de tratamento terciário.

A monitorização da qualidade da água na zona de influência da descarga do efluente tratado

antes do início das obras, durante e após a construção, afim de verificar a evolução da

qualidade da água e verificar o impacte inerente a esta afectação.

A monitorização da qualidade da água do meio receptor, que tenha em consideração a

representatividade do regime de marés. A escolha do número de pontos para a monitorização

do meio receptor e a sua localização deverá ser efectuada após decisão sobre o local da

descarga.

Áauas Subter~

Apresentar um plano de monitorização para averiguar a tendência evolutiva da qualidade dos

aquíferos potencialmente contaminados e detectar a presença de eventuais rupturas com vista

a minimizar os seus efeitos .O plano de monitorização deve contemplar uma amostragem antes

da fase de construção, durante e na fase de exploração, bem como, os locais de amostragem e

os parâmetros a monitorizar.

Qualidade do ,Ar

Apresentar o Plano de monitorização para a Qualidade do Ar que contemple as emissões

associadas ao sistema de cogeração,
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Ruído

Apresentar um Plano de Monitorização do ruído que tenha como objectivo verificar o

cumprimento do RLPS (n.o3 do art. 4° e n.o3 do art. 8°), e que deverá ter em conta as

recomendações do Instituto do Ambiente, sob o título "Directrizes para a Avaliação de Ruído de

Actividades Permanentes "Fontes Fixas" disponível em www.iambiente.pt.
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