
 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 
 

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

“AMPLIAÇÃO DO CONJUNTO TURÍSTICO CAMPOREAL” 
 

(Projecto de Execução) 
 

I. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da 

Consulta Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

relativa ao procedimento de AIA do projecto “Ampliação do Conjunto Turístico 

CampoReal”, em fase de Projecto de Execução, situado na freguesia do Turcifal, 

concelho de Torres Vedras, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável 
condicionada: 

1. Rectificação da solução urbanística no âmbito do procedimento de licenciamento, 

no sentido da sua compatibilização com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica 

Nacional (REN), conforme disposto no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, com 

a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro;  

2. Obtenção de parecer favorável da Comissão Regional da Reserva Agrícola de 

Lisboa e Vale do Tejo, no se refere às utilizações não agrícolas de solos da 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) previstas no projecto;  

3. Demonstração inequívoca da salvaguarda dos exemplares de sobreiros existentes 

ou, a haver alguma interferência, obtenção do parecer favorável da Direcção Geral 

dos Recursos Florestais, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho; 

4. Preservação das zonas de maior valor ecológico e paisagístico, nomeadamente a 

galeria ripícola e as manchas de carvalhais perenifólios e marscescentes. 

5. Cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto (regime de 

acessibilidade condicionada); 

6. Deverá ser adoptado o Plano Nacional para Uso Eficiente da Água, com promoção 

de boas práticas de água e de utilização de origens secundárias, nomeadamente, 

águas residuais tratadas na rega de espaços verdes; 
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7. No processo de licenciamento, tal como referido no parecer da Câmara Municipal 

de Torres Vedras, as fracções BO1, DO2 e BO2, deverão afastar-se da EM 619-1, 

devendo existir uma faixa arborizada de 30 m, sem qualquer construção; 

8. Ao cumprimento integral das medidas de minimização, plano de monitorização e 

medidas de gestão ambiental decorrentes do proposto no Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA), com as alterações previstas no parecer técnico final da Comissão 

de Avaliação (CA) e constantes do anexo à presente DIA. 

II. As condições acima indicadas deverão ser verificados pela Autoridade de AIA, na fase 

prévia ao licenciamento. 

III. Nos termos do nº 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, 

decorridos dois anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do 

respectivo projecto, exceptuando-se os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 

 

8 de Outubro de 2007, 
 
 

O Secretário de Estado do Ambiente1 
 

 

 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 

 

 

                                                           
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Anexo: Medidas de Minimização ou Compensação, Medidas de Gestão Ambiental, Plano de Gestão de Resíduos em 

Obra e Planos de Monitorização 
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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução 

“AMPLIAÇÃO DO CONJUNTO TURÍSTICO CAMPOREAL” 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO OU COMPENSAÇÃO 

GERAIS 

1. O acesso através dos caminhos existentes deverá ser feito de modo a que a remoção da 

vegetação, decapagem do solo ou o corte de vegetação sejam reduzidos ao máximo. É 

fundamental a recuperação dos caminhos afectados pela passagem da maquinaria e 

veículos e de áreas afectas às construções provisórias e parques de materiais, assim 

como a remoção de todas as construções provisórias após conclusão das obras, repondo 

as condições iniciais. 

2. Os estaleiros deverão ficar localizados no interior da área de intervenção e ser alvo de 

licenciamento pelas entidades competentes. 

3. As eventuais áreas de depósito de terras deverão ser criteriosamente escolhidas, antes 

do início dos trabalhos de construção da empreitada, de modo a evitar a ocupação de 

zonas sensíveis. Deverão ser utilizadas áreas livres e já descaracterizadas, assim como 

a sua localização próximo de vias de comunicação já existentes, de forma a evitar a 

abertura de novos caminhos. 

4. Na plataforma de implantação dos estaleiros, deverá ser executada uma rede de 

drenagem periférica, constituída por valas de drenagem, que serão revestidas se o 

declive das valas exceder 2%. A descarga da rede de drenagem periférica deverá ser 

feita para a linha de água mais próxima, havendo o cuidado de construir caixas de 

retenção de sólidos para evitar o seu transporte para o curso de água. 

5. A área dos estaleiros deverá ser vedada ou, pelo menos, delimitada com marcas visíveis 

(bandeirolas ou fita colorida) e os acessos deverão ter indicação de redução de 

velocidade e proibição de sinais sonoros. 

6. As mudanças/manuseamento de óleos e lubrificantes só deverão ser efectuadas em 

estaleiro apropriado munido de áreas impermeabilizadas e dotados de recipientes de 
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recolha estanques, sendo os resíduos daí resultantes conduzidos a destino final 

adequado, de acordo com as normas previstas na legislação em vigor. 

7. Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras 

substâncias, deverá ser imediatamente informada a fiscalização da obra e promovida 

uma campanha de amostragem sobre os solos afectados, cuja periodicidade, parâmetros 

a amostrar serão definidos pelo dono da obra. Com base nos resultados da 

monitorização, e caso tal se venha a mostrar necessário, deverá ser imediatamente 

removida a camada de solo afectada e promovido o seu encaminhamento para destino 

final adequado. 

8. Deverá ser instalada uma unidade de lavagem de rodados, de forma a evitar a emissão 

de partículas e poeiras e a sujidade das vias de acesso à obra. 

9. Deverá existir uma boa sinalização, tendo em vista assegurar as melhores condições de 

circulação e segurança no período de obras. 

10. As recomendações relativas à localização dos estaleiros e aos destinos finais dos 

resíduos sólidos produzidos deverão constar no Caderno de Encargos a fornecer ao 

empreiteiro. 

11. As acções de desmatação, de corte de vegetação e de decapagem dos solos deverão 

ser reduzidas ao mínimo indispensável para a execução dos trabalhos. Dever-se-á optar 

por zonas de reduzido valor florístico ou de fácil recuperação, procedendo-se à 

reconstituição do coberto vegetal de cada zona de intervenção logo que as 

movimentações de terras tenham terminado, em particular nos taludes de escavação e 

aterro. 

12. As áreas a desmatar deverão ser claramente identificadas, de forma a preservar a 

vegetação limítrofe, evitando a colisão das máquinas que operam nas zonas de 

trabalhos. Deverá ser delimitada uma faixa de protecção não inferior a 1 metro. 

13. Os materiais provenientes das escavações a efectuar, com características geotécnicas 

adequadas, deverão ser utilizados como material de aterro, sempre que possível 

evitando o recurso a terras de empréstimo. 

14. Remoção e encaminhamento adequado dos resíduos sólidos, vegetais e efluentes 

produzidos na obra, evitando o depósito, mesmo que temporário, de restos de materiais 

de construção e de embalagens, entre outros desperdícios. 
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15.  No que concerne aos resíduos sólidos a produzir na fase de construção, deverá ser 

previamente acordado com os serviços competentes da Câmara Municipal de Torres 

Vedras o seu local de destino final, para que este possa ser adequado e controlado, não 

criando quaisquer perturbações ambientais. 

16. Manutenção periódica das máquinas e veículos afectos à obra em condições adequadas 

de funcionamento, a realizar no estaleiro. 

17. Remoção de todas as construções provisórias (componentes do estaleiro) no final do 

período de construção, repondo as condições iniciais do local. 

18. Requalificação da EM 619-1, de acordo com o proposto pela Câmara Municipal de Torres 

Vedras. 

19. Deverão ser previstos percursos pedonais que não estejam condicionados pela utilização 

do campo de golfe, de acordo com o proposto pela Câmara Municipal de Torres Vedras. 

20. Garantir o dimensionamento previsto no Regulamento Municipal de Urbanização e 

Edificação (2,25m), acrescido da dimensão da caldeira (1,20m), de acordo com o 

proposto pela Câmara Municipal de Torres Vedras. 

21. Aquando da fase de licenciamento, tal como proposto pela Câmara Municipal de Torres 

Vedras, deverão apresentar-se perfis à escala adequada que permitam, com rigor, definir 

as volumetrias dos futuros edifícios, assim como a movimentação de terras (aterros e 

desaterros), e a sua relação numa faixa envolvente de 25 m para além dos limites do 

empreendimento, acompanhados de levantamento topográfico. As volumetrias deverão 

respeitar as condicionantes definidas no PDM, relativamente ao número de pisos. 

 

ESPECÍFICAS 

Recursos hídricos superficiais e subterrâneos  

Fase de construção 

22. As fossas sépticas para recolha das águas residuais produzidas durante a fase de 

construção deverão ser periodicamente limpas, por entidade acreditada para o efeito. 
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23. Na aplicação de fertilizantes deverá ser dada preferência ao uso de fertilizantes 

orgânicos privilegiar a fertirrigação, minimizando a sua utilização em zonas próximas das 

linhas de água. 

Fase de exploração 

24. Na aplicação de fertilizantes deverá ser dada preferência ao uso de fertilizantes 

orgânicos privilegiar a fertirrigação, minimizando a sua utilização em zonas próximas das 

linhas de água.  

25. Nos casos onde se verifique ser indispensável a utilização de produtos fitofarmacêuticos, 

a sua escolha deverá ter em conta características como: inserção na lista de produtos 

autorizados; baixa toxicidade; reduzido tempo de vida no ambiente; não conter 

substâncias extremamente nocivas, tais como substâncias cancerígenas; fácil 

manuseamento, sem perigo para quem aplica e retenção efectiva na área tratada. A sua 

aplicação deverá ser de acordo com as instruções do fabricante, e deverão ser tomados 

todos os cuidados para que sejam atingidas apenas as áreas necessárias. 

26. Os produtos fitofarmacêuticos não deverão ser aplicados quando se prevejam longos 

períodos de precipitação ou precipitação intensa. 

27. O armazenamento de fitofármacos deverá ser feito em edifício específico, com superfície 

impermeabilizada e coberto, com acesso restrito. As embalagens dos produtos utilizados 

deverão ser conduzidas a destino final apropriado, de forma a minimizar fontes adicionais 

de contaminação. 

28. Deverá ser efectuado o aproveitamento das águas pluviais e residuais para a rega de 

espaços verdes, de acordo com o proposto pela Câmara Municipal de Torres Vedras. 

 

Sócio-economia 

29. Sempre que possível deverá ser utilizada mão-de-obra local na fase de construção, 

contratada preferencialmente no concelho de Torres Vedras, beneficiando a população 

residente nos lugares próximos do empreendimento. 

30. Manter limpos e em bom estado de conservação todos os acessos e vias a utilizar na 

fase de construção. 
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31. Informar previamente à realização da obra, as populações da área envolvente sobre a 

natureza, objectivo e duração prevista. 

32. Na fase de construção, criar mecanismos de atendimento ao público que permitam a 

recolha e encaminhamento de reclamações, sugestões e esclarecimentos.  

33. Durante a fase de construção, o acesso dos veículos pesados deverá ser estabelecido 

apenas através da EM691-1, de forma a não atravessar a povoação do Turcifal. 

34. Na fase de construção, colocar sinalização adequada nos locais de entrada e saída de 

viaturas. 

35. Promover a realização de eventos desportivos na época baixa de turismo, de forma a 

atenuar os efeitos da sazonalidade. 

 

Património 

36. Acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem a mobilização do 

solo, incluindo desmatações e decapagens superficiais em acções de preparação ou 

regularização do terreno, escavações, terraplanagens, instalação de estaleiros, abertura 

de caminhos de acesso ou outras infra-estruturas. As áreas de empréstimo e depósito, 

ou outras áreas funcionais da obra cuja localização se desconhece também deverão ser 

alvo de prospecção arqueológica prévia. Os resultados destes trabalhos podem 

determinar a adopção de medidas de minimização específicas, designadamente, a 

realização de sondagens de caracterização, em número e dimensão a determinar pelo 

arqueólogo responsável pelo trabalho. O acompanhamento deve ser realizado por um 

arqueólogo em cada frente de obra sempre que as acções decorram em simultâneo. 

37. Preservação das ocorrências nºs 1( Quinta do Manjapão), 2 (Portão), 3 (Mina de água), 4 

(cisterna) e 5 (Engenho hidráulico e poço).  

38. Preservação do troço de calçada, localizada a nordeste da Quinta do Manjapão nas 

proximidades da cisterna.  
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Paisagem 

Fase Construção 

39. Os estaleiros não deverão ser instalados em zonas de sobreiral, de regeneração natural 

do sobreiral, de matagal e de corredor ribeirinho, mas sim em zonas já descaracterizadas 

ou já utilizadas para o mesmo fim. 

40. Sinalização das áreas mais sensíveis a preservar (áreas florestais e o corredor 

ribeirinho), de modo a evitar acessos com maquinaria pesada. 

41. Criação de uma barreira visual (tapumes) no limite Norte da Quinta do Manjapão. 

42. A modelação do terreno proposta deverá restabelecer a continuidade com o terreno 

natural, evitando a criação de taludes com inclinações superiores a 1:2 (V:H). 

43. As cortinas arbóreas a implantar deverão garantir uma eficaz ocultação visual da 

globalidade das instalações, utilizando compassos de plantação suficientemente densos, 

nomeadamente ao longo da extrema Norte da propriedade junto à EM 619-1. 

44. A terra viva resultante da decapagem deverá ser utilizada na última camada das zonas a 

revegetar. 

45. As obras de integração paisagística e de revestimento vegetal deverão ser executadas à 

medida que as diferentes fases vão sendo construídas e nas épocas apropriadas. 

46. Todas as áreas afectadas pela obra de que são exemplo os caminhos de acesso, os 

depósitos e vazadouros e os parques de maquinaria, deverão, depois de terminada a 

obra, ser objecto de reposição paisagística.  

47. Manutenção e incorporação, sempre que possível, de elementos da paisagem existentes 

no local, nomeadamente, sebes, árvores e vegetação desenvolvida. 

48. Valorização das linhas de água, através da limpeza e desobstrução do leito menor da 

linha de água e da introdução de espécies vegetais ripícolas, nomeadamente Salix alba, 

Salix atrocinera, Fraxinus angustifolia, Populus nigra, Alnus glutinosa, Ulmus minor e 

Sambucus nigra. 
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Fase Exploração 

49. Manutenção adequada e eficaz dos espaços verdes, de forma a assegurar a preservação 

do coberto vegetal e a estabilização do terreno, através da rega, fertilização, retanchas, 

sementeiras nas zonas que se apresentem com um revestimento deficiente, cortes da 

vegetação, e a reparação das zonas que se apresentarem erosionadas. 

50. Sempre que haja a necessidade de abater exemplares arbóreos, por motivos 

fitossanitários ou de segurança, deverá ser plantado um número igual da mesma 

espécie, em local a indicar pela equipa responsável. 

51. Deverá ser garantida a manutenção das infra-estruturas e equipamentos implementados, 

de modo a manter todo o empreendimento em bom estado de conservação. 

 

Fauna e Flora 

52. Execução das desmatações fora da época de reprodução dos vertebrados, sendo 

aconselhável a época de Setembro a Fevereiro, sempre que possível. 

53. Sinalização das áreas mais sensíveis a preservar (carvalhais perenifólios e 

marcescentes, galerias ripícolas e algumas pontos de matos), de modo a evitar acessos 

com maquinaria pesada durante a fase de construção. 

54. Programar os trabalhos de recuperação e reconversão de habitat (em particular da 

vegetação), de forma a estarem concluídos apenas e quando houver a certeza de que as 

máquinas não voltarão ao mesmo local, evitando perdas inúteis de espécies que 

reiniciem desde logo a sua colonização. 

55. Aproveitar ao máximo a cobertura já existente no local, nas áreas e espaços "verdes" 

planeados, nomeadamente nas zonas de "rough" do campo de golfe. 

56. Manutenção de zonas de acesso restrito, de forma a permitir a conservação/formação de 

canais de passagem da fauna, nomeadamente acessos às zonas húmidas. 

57. Recuperação e valorização das margens da linha de água principal, que se encontram 

em elevado estado de degradação, nomeadamente através da propagação de material 

vegetal autóctone. 
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58. Identificação cartográfica dos exemplares arbóreos mais importantes (carvalhos, 

pinheiros, sobreiros, etc.). 

59. Manutenção de exploração das áreas agrícolas existentes (vinhas e pomares), de acordo 

com o proposto pela Câmara Municipal de Torres Vedras. 

60. Para as manchas de carvalhais, definição de cronogramas de intervenções de 

silvicultura, de acordo com o proposto pela Câmara Municipal de Torres Vedras. 

61. Deverá ser equacionado, sempre que possível, o transplante em detrimento do abate. 

Não sendo possível esta hipótese, deverá ser equacionada a plantação de novas árvores 

como medida de compensação, de acordo com o proposto pela Câmara Municipal de 

Torres Vedras. 

 

Ambiente sonoro 

62. No que respeita ao tráfego de viaturas pesadas fora do perímetro da área de implantação 

do Projecto, embora se preveja que seja reduzido ao longo da obra, este deverá ser 

efectuado em trajectos que evitem ao máximo o incómodo para as populações, ou seja, 

de preferência que passem fora das localidades. 

63. Caso haja necessidade das viaturas pesadas passarem pelo centro das localidades, 

esse trajecto deverá ser o mais curto possível e efectuado à menor velocidade possível, 

com o intuito de diminuir as emissões sonoras destes veículos. 

64. Cumprimento do estabelecido no artigo 14º do RGR relativo ao exercício de actividades 

ruidosas temporárias (Restrição das actividades de construção na proximidade de 

edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e 

as 8 horas). 

65. Manutenção dos equipamentos a utilizar, bem como dos veículos de transporte de 

pessoas e materiais, em bom estado de conservação e em conformidade com os limites 

impostos pelo Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro. 
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Geologia e geomorfologia  

66.  Nas situações em que o nível freático seja detectado próximo da base das fundações 

das infra - estruturas e/ou equipamentos, durante os trabalhos de escavação, deverá ser 

prevista a sua captação e/ou a colocação de drenos longitudinais e transversais, a 

construção de máscaras drenantes, eventualmente associadas a esporões drenantes, 

que constituem medidas de minimização da eventual instabilidade de taludes, embora 

não se preveja a sua ocorrência, dada a reduzida profundidade das fundações ou das 

escavações para as caves dos edifícios ou piscinas. 

67. Durante as obras de escavação, se forem detectados elementos de interesse geológico, 

deverão ser suspensos os trabalhos na área da descoberta e contactado o Instituto 

Geológico e Mineiro. 

 

Solos 

68. Nos locais onde ocorrer a compactação dos solos, provocada pela abertura de acessos 

temporários (para serventia das obras) e pela circulação de maquinaria, deverá proceder-

se à sua descompactação adequada. 

 

Qualidade do ar 

69. Deverá ser interditada, pela fiscalização de obra, a queima de resíduos a céu aberto. 

70. O transporte de materiais susceptíveis de originar poeiras deverá ser efectuado em 

camiões fechados. 

71. Os depósitos de terras e inertes deverão ser cobertos para evitar o seu arrastamento por 

acção dos agentes erosivos, especialmente se se encontrarem próximo de áreas 

habitacionais. 

72. Os acessos e a área afecta à obra devem ser limpos regularmente, no sentido de evitar a 

acumulação e a ressuspersão de poeiras. 

73.  Realizar aspersão regular e controlada, nomeadamente em dias secos e ventosos, da 

área afecta à obra (acessos não pavimentados, áreas de circulação de veículos e 
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maquinaria de apoio à obra, zonas de carga, de descarga e de deposição de materiais de 

construção e de materiais residuais da obra, zonas de escavação e de extracção de 

terras, etc.), de modo a evitar ou, pelo menos, reduzir, a produção, a acumulação e a 

ressuspensão de poeiras. 

 

MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

O EIA propõe o acompanhamento ambiental da obra com destaque para as acções relativas 

aos seguintes descritores: 

 Geologia; 

 Solos; 

 Flora e vegetação; 

 Qualidade do ar; 

 Ruído; 

 Paisagem; 

 Património arqueológico. 

Assim, no que respeita à gestão ambiental, deverá ser definida em fase de obra a política 

ambiental a adoptar pelos empreiteiros, a qual deverá incluir uma política activa de prevenção 

de acidentes nas actividades de construção, a implementação de sistemas adequados de 

gestão de resíduos e efluentes líquidos a gerar na obra e a implementação dos planos de 

monitorização propostos no presente EIA. 

Previamente ao início do Acompanhamento Ambiental, deverão os empreiteiros promover a 

elaboração de um Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) da obra que, com base nas 

medidas de minimização propostas neste EIA e nas directrizes emanadas da DIA, definirá um 

conjunto de actividades a realizar em fase de Projecto de obra com vista a garantir o 

cumprimento de todos os requisitos legislativos na área do ambiente e a implantação das 

medidas de minimização dos impactes ambientais negativos identificados durante o processo 

de avaliação de impactes ambientais. 
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Os responsáveis pelo Acompanhamento Ambiental deverão promover a realização de acções 

de sensibilização ambiental junto dos trabalhadores intervenientes na obra, com vista a garantir 

uma execução eficaz das medidas de minimização propostas. 

 

PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS EM OBRA 

Gestão de águas residuais e efluentes líquidos em obra 

Todas as descargas de águas residuais produzidas nos estaleiros deverão ser identificadas 

previamente, devendo o empreiteiro elaborar um Plano de Gestão das Águas Residuais na 

Obra, visando: 

- sistematizar as disposições legais aplicáveis; 

- reduzir a produção de águas residuais; 

- efectuar a sua drenagem em adequadas condições face aos quantitativos previsíveis, às 

condições topográficas e geo-hidrológicas locais e ao destino previsto; 

- providenciar o seu tratamento local, ou, alternativamente, proceder à sua recolha e 

condução, em recipiente estanque, para uma instalação de tratamento, no respeito pelos 

requisitos estabelecidos pela legislação e regulamentação aplicáveis à descarga das 

águas residuais e aos requisitos específicos de certos meios hídricos (nomeadamente 

pelo Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, e pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

Agosto); 

- garantir adequadas condições de protecção do armazenamento de produtos químicos, 

compatíveis com as características dos produtos e os seus riscos ambientais específicos e 

que permitam garantir condições de estanqueidade, assegurar protecção contra 

intempéries e prevenção contra incêndio, bem como evitar situações de intrusão; 

- estabelecer procedimentos para actuação e responsabilidades específicas em caso de 

derrame acidental para todos os produtos com maiores riscos de poluição dos meios 

hídricos (nomeadamente produtos descofrantes, óleos e lubrificantes). 

Caso haja necessidade de recorrer a entidades externas para subcontratação de serviços 

neste domínio, o empreiteiro deverá assegurar-se de que dispõem de competências e 
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licenciamento para o efeito e manter em arquivo os documentos que comprovem essas 

capacidades e o contrato para execução dos serviços em questão. 

 

Gestão de resíduos sólidos 

Considerações gerais 

A gestão dos resíduos deverá ser feita de uma forma sustentável, começando antes do início 

da obra e prolongando-se durante toda a fase de construção. Deste modo, antes do início da 

obra será necessário proceder à: 

- Identificação e caracterização dos potenciais resíduos a produzir em obra; 

- Identificação dos procedimentos a adoptar para a gestão dos resíduos produzidos, 

nomeadamente os relativos a: 

. caracterização; 

. armazenagem; 

. transporte; 

. tratamento e/ou eliminação; 

- Identificação das licenças e autorizações necessárias para uma correcta gestão dos 

resíduos. 

- O acompanhamento ambiental da gestão dos resíduos produzidos será feito ao longo de 

toda a obra. 

Identificação e caracterização dos resíduos a produzir em obra 

Todos os resíduos que vierem a ser produzidos em obra deverão ser identificados e 

classificados, de acordo com as respectivas características, ao abrigo da Lista Europeia de 

Resíduos (LER) aprovada pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. Sempre que possível, a 

classificação dos resíduos deverá ser feita antes do início da sua produção. 
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Armazenagem dos resíduos produzidos em obra 

Sempre que as quantidades de resíduos de cada tipo produzidos em obra não justifiquem a 

sua condução imediata a destino final adequado, ou sempre que a empresa responsável pelo 

transporte dos resíduos não possa proceder de imediato à sua remoção, o empreiteiro deverá 

garantir o armazenamento dos resíduos no estaleiro em condições adequadas, conforme 

estabelecido na legislação aplicável em vigor, nomeadamente no Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 

de Setembro, uma vez que o produtor é o único responsável pela gestão dos resíduos que 

produz. 

Transporte dos resíduos 

O transporte dos resíduos a produzir em obra deve estar assegurado antes do início da 

produção dos mesmos. O referido transporte deverá ser obrigatoriamente feito por empresas 

devidamente licenciadas para o efeito e os resíduos deverão em todas as circunstâncias ser 

acompanhados pela respectiva “Guia de Acompanhamento de Resíduos”, conforme 

estabelecido na Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio. 

O empreiteiro deverá assegurar-se que possui uma cópia da referida licença antes do início do 

transporte dos resíduos. 

Valorização, tratamento e destino final dos resíduos 

Com vista ao cumprimento dos objectivos gerais do diploma que estabelece as regras a que 

fica sujeita a gestão de resíduos (Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro), o Plano de 

Gestão de Resíduos da obra deverá incentivar: 

- a redução da produção de resíduos, quer através da escolha adequada de processos 

construtivos que conduzam a uma menor produção de resíduos, quer através da adopção 

de medidas que conduzam à reutilização dos resíduos produzidos; 

- a valorização dos resíduos produzidos, quer através da sua reciclagem, quer através da 

sua eliminação adequada.  

Deste modo, antes do início da produção de cada tipo de resíduos, deverá ser estudada a 

possibilidade da sua reutilização e, nos casos em que a mesma não for possível, assegurado o 

seu envio para uma empresa recicladora ou, em último caso, a disponibilização de tratamento 

e destino final adequados.  
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O destino final dos diversos tipos de resíduos será escolhido pelo empreiteiro, desde que 

sejam respeitados os requisitos legais aplicáveis. O empreiteiro será inteiramente responsável 

pelos resíduos transportados. No que se refere ao transporte de resíduos, é da 

responsabilidade do empreiteiro garantir: 

- o cumprimento de todos os requisitos legais constantes na legislação nacional e 

comunitária; 

- a gestão de todos os contentores, cisternas e outros equipamentos utilizados para a 

expedição e transporte de resíduos; 

- a preparação de toda a documentação necessária para o transporte dos resíduos desde 

o estaleiro até ao local de recolha de resíduos; 

- que todos os contentores, cisternas, veículos e outros equipamentos estão em boas 

condições para o transporte de resíduos, de acordo com a legislação nacional e 

comunitária; 

- que a rotulagem dos contentores cumpre na íntegra a legislação nacional e comunitária, 

com especial destaque para REGULAMENTO PORTUGUÊS PARA O TRANSPORTE DE 

MERCADORIAS PERIGOSAS POR ESTRADA (RPE); 

- a realização de seguro de responsabilidade civil, nos termos do Decreto-Lei nº 296/95, 

contra qualquer acidente ou derrame que possa ocorrer durante o transporte de resíduos; 

- que é detentor de um seguro especial que cubra os custos com a remediação ambiental 

do local, caso haja um acidente com resíduos. 

No caso de um acidente envolvendo o transporte de resíduos, o empreiteiro deverá informar de 

imediato o Dono de Obra do sucedido. 

Aconselha-se a consulta da LISTAGEM DE OPERADORES DE GESTÃO DE RESÍDUOS NÃO 

URBANOS que pode ser visualizada no site http://www.iambiente.pt/APA/index.htm 

Deverá proceder-se à compostagem dos resíduos verdes, tal como proposto pela Câmara 

Municipal de Torres Vedras 
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Registo dos resíduos gerados em obra 

O empreiteiro deverá criar e manter semanalmente actualizado um Mapa de Controlo de 

Resíduos contendo a inventariação de todos os resíduos produzidos em obra. Desse mapa 

deverão constar, no mínimo, os seguintes itens: 

- Actividade construtiva geradora dos resíduos; 

- Tipo de resíduos gerado; 

- Classificação dos resíduos; 

- Período de produção dos resíduos; 

- Local de armazenamento temporário; 

- Período de armazenamento em obra; 

- Empresa transportadora; 

- Destino final dos resíduos; 

- Data de saída dos resíduos da Obra; 

- Data de recepção do comprovativo da Guia de Acompanhamento de Resíduos relativo 

ao destinatário. 

O empreiteiro deverá elaborar um Dossier de Gestão de Resíduos, que deverá manter 

actualizado os seguintes registos: 

- Planta de localização das áreas de armazenamento temporário dos resíduos; 

- Planta de localização dos recipientes para deposição de resíduos existentes em obra; 

- Mapa de controlo dos resíduos; 

- Mapa de registo dos resíduos; 

- Documentos comprovativos do licenciamento das empresas transportadoras dos 

resíduos; 

- Documentos comprovativos do licenciamento das empresas receptoras dos resíduos; 
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- Guias de transporte dos resíduos; 

- Legislação aplicável aos resíduos da obra. 

Paralelamente, nos termos da Portaria n.º 792/98, de 22 de Setembro, o Dono de Obra deve 

assegurar-se de que o Mapa de Registo de Resíduos Industriais é enviado anualmente à 

CCDR Lisboa e Vale do Tejo até 15 de Fevereiro do ano imediato ao da produção dos 

resíduos. 

 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Programa relativo às águas superficiais 

Locais a monitorizar 

A monitorização deverá ser efectuada em dois locais na Ribeira de Nora, nomeadamente, um 

no extremo jusante (NW) e outro no extremo montante (SE) da área do empreendimento.  

Parâmetros 

Desta forma, os parâmetros a controlar deverão ser: 

PARÂMETROS MÉTODOS DE REFERÊNCIA 

Temperatura Termometria 

Condutividade Electrometria 

pH Electrometria 

Cloretos Espectrometria de absorção molecular 

Pesticidas Totais SPE-GC/MS 

Cor Fotometria ou Disco de Secchi 

Sulfatos Espectrometria de absorção molecular 

Fosfatos Espectrometria de absorção molecular 

Oxigénio dissolvido Electroquímico 

CBO5 Determinação de O2 antes e após 5 dias de incubação 

Oxidabilidade Método do permanganato em meio ácido 

Nitratos Espectrometria de absorção molecular 
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PARÂMETROS MÉTODOS DE REFERÊNCIA 

Azoto amoniacal Espectrometria de absorção molecular 

Azoto Kjeldahl Espectrometria de absorção molecular 

Sólidos Suspensos Totais Filtração 0.45 µm 

Fósforo Espectrometria de absorção molecular 

Coliformes totais 
Fermentação em tubos múltiplos. Subcultura dos tubos positivos 
em meios de confirmação. Determinação do NMP. Ou filtração 
através de membranas e cultura em meio adequado 

Coliformes fecais 
Fermentação em tubos múltiplos. Subcultura dos tubos positivos 
em meios de confirmação. Determinação do NMP. Ou filtração 
através de membranas e cultura em meio adequado 

 

A água a analisar deverá ser recolhida directamente na linha de água após lavagem no mínimo 

3 vezes do recipiente ou amostrador de recolha da água. Os métodos analíticos estarão de 

acordo com o preconizado no Decreto-Lei 236/98 e as análises efectuadas em laboratório 

acreditado. 

Frequência de amostragem 

As colheitas das amostras deverão ser feitas com uma periodicidade trimestral a partir o início 

da fase de construção (ampliação) do Empreendimento. 

No segundo ano após a conclusão das obras, a periodicidade das amostragens poderá ser 

reduzida para semestral em função dos resultados obtidos no primeiro ano de exploração.  

Métodos de tratamento de dados e critério de avaliação 

Com base nos resultados das campanhas analíticas, deverá ser efectuada uma avaliação da 

qualidade da água com recurso ao tratamento estatístico dos valores dos diferentes 

parâmetros determinados. Deverão, ainda, ser usados diagramas comparativos da evolução da 

qualidade. 

A média anual dos valores obtidos para cada um dos parâmetros analisados não deverá 

exceder o menor dos limites imposto para o respectivo parâmetro nos Anexos XVI e XXI do 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, respectivamente “Qualidade das águas destinadas à 

rega” e “Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais”. 

Adicionalmente, deverá ser avaliada a concentração em nitratos; caso a água contenha ou 

apresente risco de conter uma concentração em nitratos superior a 50 mg/l, a água é 
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identificada como “água poluída por nitratos” ao abrigo do Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de 

Setembro e respectivas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de Março. 

 

Programa relativo às águas subterrâneas 

Locais a monitorizar 

A monitorização deverá ser efectuada em três locais (de acordo com figura em anexo): um a 

montante (o actual furo FC que caracteriza o recurso a montante da área de influência do 

empreendimento), o Furo 1 que permitirá identificar eventuais contributos da Auto-estrada A8 

em termos de afectação da qualidade da água e o actual furo FQM que representa o ponto 

mais a jusante e que permitirá avaliar as potenciais alterações na qualidade da água 

introduzidas com a concretização do Projecto. 

Parâmetros a controlar e métodos analíticos 

Para a monitorização das águas subterrâneas, deverão ser avaliados os parâmetros exigidos 

na avaliação da qualidade da água para rega. Desta forma, propõe-se o controlo dos seguintes 

parâmetros: 

PARÂMETROS MÉTODOS DE REFERÊNCIA 

Condutividade Electrometria 

pH Electrometria 

Cloretos Espectrometria de absorção molecular 

Sódio Cromatografia iónica 

Turvação Fotometria ou Disco de Secchi 

Salinidade ME - 544 

Fosfatos Espectrometria de absorção molecular 

Nitratos Espectrometria de absorção molecular 

Ferro total NP 968 

Manganês Absorção atómica 

Sólidos Suspensos Totais Filtração 0.45 µm 

Fósforo Espectrometria de absorção molecular 

 

Deverão ainda ser incluídos: o potássio (K) e os pesticidas ou grupo(s) de pesticidas que 

venham a ser aplicados/utilizados. Isto porque, os compostos de potássio encontram-se em 
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diversos fertilizantes (Composição dos adubos na forma N-P-K) pelo que este deve ser 

também determinado. Acresce ainda referir que a manutenção do bom estado das plantas 

requer, muitas vezes, a aplicação de produtos fitossanitários, de modo a prevenir o 

aparecimento de doenças, infecções, ataques parasitários. A eventual lixiviação por 

percolação, de fertilizantes e pesticidas poderá comprometer a qualidade da água dos 

aquíferos, pelo que é importante monitorizar regularmente a sua qualidade. 

Frequência de amostragem 

As colheitas deverão ser realizadas com a seguinte periodicidade: trimestral, na fase de 

construção e semestral (em situação característica de semestre seco e em situação 

característica de semestre húmido), a partir do segundo ano de exploração. 

Métodos de tratamento de dados e critério de avaliação 

Com base nos resultados das campanhas analíticas, deverá ser efectuada uma avaliação da 

qualidade da água com recurso ao tratamento estatístico dos valores dos diferentes 

parâmetros determinados. Deverão, ainda, ser usados diagramas comparativos da evolução da 

qualidade. 

A média anual dos valores obtidos para cada um dos parâmetros analisados não deverá 

exceder o menor dos limites imposto para o respectivo parâmetro nos Anexos XVI e XXI do 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, respectivamente “Qualidade das águas destinadas à 

rega” e “Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais”. 

Adicionalmente, deverá ser avaliada a concentração em nitratos; caso a água contenha ou 

apresente risco de conter uma concentração em nitratos superior a 50 mg/l, a água é 

identificada como “água poluída por nitratos” ao abrigo do Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de 

Setembro e respectivas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de Março. 
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