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Declaração de Impacte Ambiental 

 

Identificação 

Designação do Projecto: Centro de Tratamento de Resíduos do Oeste 

Tipologia de Projecto: Aterro de resíduos  
Anexo II, n.º 11, alínea c) 

Fase em que se encontra 
o Projecto: Instalação Existente 

Localização: Concelho do Cadaval, na freguesia de Pêro Moniz 
Proponente: Resioeste – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. 

Entidade licenciadora: Agência Portuguesa do Ambiente 

Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 7/Setembro/2009 
 

Decisão:           Favorável Condicionada 

 

Condicionantes da DIA: 

1. Proceder à monitorização da condutividade eléctrica nas águas subterrâneas com 
recurso a uma sonda de registo contínuo, com leituras horárias, ligada a um 
logger com sistema de alerta. 

2. Proceder à amostragem da água subterrânea, sempre que se detectar uma 
variação da condutividade eléctrica. 

3. Realização de uma campanha de análises qualitativas de compostos orgânicos, 
por GC-EI-MS (cromatografia gasosa - impacto electrónico - espectrometria de 
massa) nos piezómetros S1, S2 e S3, no furo do CTRO e nos quatro pontos de 
água inventariados na envolvente do CTRO. 

4. Construção de mais dois furos na área do CTRO, com as mesmas características 
do furo existente, designadamente em termos de profundidade, sendo que a sua 
localização deverá ser tal que permita estabelecer a superfície piezométrica do 
aquífero (idealmente formando um triângulo, em planta). 

5. Construção de um novo piezómetro, em substituição do piezómetro S2. 
6. Informar os proprietários dos furos/poços monitorizados na envolvente do CTRO 

sempre que ocorra o incumprimento legal de algum parâmetro de qualidade 
destas águas. 

7. Apresentação, à ARH Tejo, de uma declaração actualizada de autorização da 
descarga do efluente tratado da ETAL, no colector da Águas do Oeste. 

 
 

Elementos a Apresentar à 
Autoridade de AIA antes 

do Licenciamento 
1. Apresentação à Autoridade de AIA do projecto da central de valorização 

energética de biogás. 

 
 

Condições para licenciamento ou autorização do projecto: 
Medidas de minimização 

1. Garantir a correcta operação do sistema de neutralização de odores, de forma a que este acompanhe sempre os 
locais de deposição de resíduos (frentes de trabalho), tendo em consideração a direcção do vento e a localização 
de receptores sensíveis. 

2. Investigar e implementar soluções alternativas para a minimização da incomodidade causada pelos odores, nas 
populações envolventes, caso o actual sistema não se verifique eficaz. 
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3. Garantir o correcto funcionamento do sistema de drenagem de biogás e a maximizar o número de poços ligados 
ao sistema de queima. 

4. Efectuar, com a máxima brevidade possível, a ligação dos drenos de biogás do alvéolo 5 ao sistema de queima. 
5. Minimizar o período em que os drenos se encontram em drenagem passiva. 

Planos de Monitorização 
 Qualidade das águas subterrâneas 

Deve ser garantida a incorporação das recomendações e condicionantes acima mencionadas no plano de 
monitorização seguido, no que respeita à monitorização em continuo da condutividade eléctrica e a realização de 
amostragens sempre que se constatem valores anómalos. 

 
 Qualidade das águas superficiais 

Objectivo 
Apesar das águas residuais terem passado a ser lançadas no colector de saneamento público, cuja entidade 

gestora é a Águas do Oeste, S A, deverá continuar a ser efectuada, pelo menos durante os próximos 2 anos, a 
monitorização da qualidade das águas superficiais da ribeira da Amieira, a montante e a jusante da instalação do 
CTRO (ponto de descarga inicial das águas residuais, e ponto(s) de descarga das águas pluviais), por forma a 
verificar a manutenção dos Objectivos de Qualidade Mínima, definidos no Anexo XXI do Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de 
Agosto na ribeira da Amieira e no rio Real.  

Parâmetros a Monitorizar 
Os parâmetros a monitorizar são: pH, oxigénio dissolvido, CBO5, azoto amoniacal e azoto total, fósforo total, 

cianetos, clorofenóis, hidrocarbonetos aromáticos polinucleares, mercúrio, cádmio e chumbo; 
Locais de amostragem  
A monitorização da qualidade das águas superficiais da ribeira da Amieira, a montante e a jusante da instalação 

do CTRO (ponto de descarga inicial das águas residuais, e ponto(s) de descarga das águas pluviais). 
Técnicas, Métodos Analíticos e Equipamentos Necessários 
As técnicas, métodos e equipamentos de recolha e análise devem assegurar o cumprimento das normas técnicas 

definidas na legislação vigente nestes domínios (nomeadamente o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto). Na 
ausência de especificações, serão utilizados processos alternativos, desde que respeitem as normas de boa prática e 
os métodos standard reconhecidos por normas específicas nacionais e/ou internacionais. 

As análises deverão ser efectuadas preferencialmente por um laboratório acreditado pelo Instituto Português de 
Acreditação para a realização dos ensaios requeridos. 

Frequência de amostragem 
Frequência de amostragem trimestral.    
Duração do Programa 
Durante os próximos 2 anos. 
Medidas de gestão ambiental a adoptar em caso de desvio ao desempenho previsto  
Revisão do sistema de tratamento. 
Periodicidade de entrega dos relatórios de monitorização 
A definir no licenciamento ambiental.  

 
Validade da DIA: 7/Setembro/2011 

 
Entidade de verificação da 

DIA: Autoridade de AIA 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 

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) 
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ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

Prazos processuais  

 Início do procedimento de AIA: 16/12/2009  
 Nomeação da CA: 22/12/2009 (ofício circular da APA n.º 18464/2009)  
 Conformidade do EIA: 29/04/2009  
 Consulta Pública: 20/05/2009 a 25/06/2009  
 Data da emissão do parecer da Comissão de Avaliação: 05/08/2009  

Procedimentos utilizados pela CA  

• Análise global do EIA, de forma a deliberar acerca da sua conformidade. 
No decorrer da fase de análise de conformidade do EIA, a CA considerou 
necessário solicitar a apresentação de elementos adicionais ao proponente, 
com paragem do prazo do procedimento até à sua entrega, entre 22/01/2009 
e 17/04/2009. Estes elementos foram apresentados num Aditamento ao EIA. 
Após a análise destes elementos, foi declarada a conformidade do EIA, a 29 
de Abril de 2009. 

• Solicitação da apresentação de elementos adicionais, remetidos num segundo 
Aditamento ao EIA. 

• Solicitação de pareceres a entidades públicas com competências para a 
apreciação do projecto. 

Foram solicitados pareceres às seguintes entidades: Autoridade Florestal 
Nacional; Autoridade Nacional de Protecção Civil; Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo; Comissão da REN de Lisboa e Vale do Tejo; 
Estradas de Portugal; Instituto Geográfico Português. 
Foram recebidos pareceres das seguintes entidades: Autoridade Nacional de 
Protecção Civil e Instituto Geográfico Português. São apresentadas cópias 
dos pareceres recebidos no Anexo III. O contributo destas entidades externas 
foi integrado no presente Parecer sempre que se considerou relevante. 

• Análise dos resultados da consulta pública. 
A fase de consulta pública decorreu entre 20 de Maio e 25 de Junho de 2009. 
O resumo dos resultados da consulta pública é apresentado no Capítulo 9 do 
Parecer da CA. 

• Realização de uma visita técnica ao local de implantação do projecto. 

• A CA visitou o CTRO a 3/07/2009, com a participação de representantes da 
empresa proponente.  

• Análise técnica do EIA e dos seus Aditamentos, nas valências dos representantes 
da CA, integrada com o teor dos pareceres recebidos, de entidades externas e no 
âmbito da consulta pública, e com as informações recolhidas durante a visita ao 
local. 

• Elaboração do Parecer da CA, que visa apoiar a tomada de decisão superior 
relativamente à viabilidade ambiental do projecto analisado no EIA. 

• Elaboração da proposta de DIA pela Autoridade de AIA e envio à tutela. 

• Emissão da DIA. 
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Resumo do resultado da 
consulta pública: 

A fase de consulta pública decorreu durante 25 dias úteis, de 20 de Maio a 25 de 
Junho de 2009. 

Durante este período foram recebidos 26 pareceres, com a seguinte proveniência: 
• Administração Local: 1 parecer da Junta de Freguesia de Vilar; 
• Associações: 1 parecer da Quercus – Núcleo Regional de Setúbal; 1 

parecer do MPI – Movimento Pró-Informação para a Cidadania e 
Ambiente; 

• Particulares – 23 pareceres, em carta-tipo. 
Da análise dos pareceres recebidos, verifica-se que todos manifestam uma 

posição desfavorável face ao projecto em avaliação.  
A Junta de Freguesia de Vilar: 
‐ Contesta a realização, a posterior, do procedimento de AIA do ASO, 

defendendo uma AIA prévia, que assegurasse o carácter preventivo e a 
efectiva participação pública e análise de alternativas. Esta questão é 
reforçada através da referência a que a produção de resíduos na área da 
concessão da Resioeste ultrapassou as 150.000 toneladas em 1997, 
tornando obrigatória uma AIA prévia; 

‐ Salienta as condicionantes do local escolhido – REN, zona de recarga do 
aquífero do grés de Torres Vedras e proximidade às povoações de Olho 
Polido, Vilar e Rodeio; 

‐ Refere o incumprimento da legislação de AIA e da Licença Ambiental, com a 
deposição de RSU superior ao estabelecido, funcionando ilegalmente desde a 
sua inauguração, e o incumprimento do Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de 
Maio, com a deposição de resíduos sem tratamento prévio; 

‐ Salienta o incumprimento do conteúdo mínimo do EIA e a inexistência de 
soluções alternativas e apresenta várias críticas à informação contida no EIA 
e no RNT. 

A Quercus: 
‐ Critica a qualidade do EIA, nomeadamente no que respeita: à sua 

desactualização, devido à omissão do processo de fusão da Resioeste com a 
Valorsul; à inexistência de alternativas de projecto, nomeadamente através de 
Tratamento Mecânico e Biológico (TMB); a não inclusão, no RNT, de dados 
relativos aos outros resíduos geridos; ausência de avaliação de cumprimento 
da Directiva Aterros e da Directiva Embalagens; 

‐ Refere a não sustentabilidade do projecto devido ao não cumprimento da 
Directiva Aterro; pela emissão massiva de gases com efeito de estufa; por 
manter ou aumentar os problemas ambientais sentidos pela população de 
Olho Polido; por contrariar a nova Directiva Quadro sobre resíduos; pela 
insustentabilidade económica e social, uma vez que não são gerados postos 
de trabalho e torna os municípios dependentes de uma solução que irá ser 
penalizada pela Taxa de Gestão de Resíduos; 

‐ Destaca que o projecto se encontra desfasado das novas soluções para o 
tratamento de RSU, existindo em Portugal novas soluções, como é o caso do 
TMB. 

O Movimento Pró-Informação para a Cidadania e Ambiente: 
‐ Salienta as condicionantes do local onde o CTRO está implantado, tais como 

REN, zona de recarga do sistema aquífero do Grés de Torres Vedras e a 
vulnerabilidade do aquífero local; 

‐ Considera que o projecto deveria ter sido alvo de AIA prévia, 
independentemente da dimensão do aterro, referindo o n.º 4 do art. 1º do 
Decreto-Lei n.º 69/2000; 

‐ Refere a inexistência de um processo de TMB prévio dos resíduos; 
‐ Demonstra dúvidas quando à concretização do período de vida útil previsto 

para o ASO; 
‐ Refere imprecisões e omissões do EIA, nomeadamente do RNT, além da sua 
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inconformidade com o conteúdo mínimo requerido. 
Os cidadãos que se manifestaram, através de carta-tipo, manifestam as seguintes 

questões: 
‐ Deposição dos resíduos sem tratamento prévio, o que origina maus cheiros; 
‐ Preocupação com a intenção de fusão da Resioeste com a Valorsul, podendo 

implicar que o ASO receba resíduos provenientes da área actualmente 
servida pela Valorsul. 

Foi ainda recebida a deliberação da Assembleia Municipal do Cadaval, após o 
encerramento da consulta (14 de Julho de 2009), não tendo sido, por esse motivo, 
integrada no Relatório de Consulta Pública. As questões salientadas pela Assembleia 
Municipal correspondem às questões expostas pelas restantes entidades que se 
manifestaram e anteriormente apresentadas. 
Comentários da Comissão de Avaliação: 

No âmbito das suas competências, a CA salienta os seguintes aspectos, em 
resposta aos resultados da consulta pública do projecto em apreço: 

 
 A Resioeste, cumprindo o preconizado no art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, 

de 5 de Setembro, apresentou à APA o Plano Estratégico de Gestão de Resíduos 
para o período 2007-2016, alvo de aprovação por essa entidade. O Plano tem 
como objectivos principais alinhar a estratégia de gestão da empresa com os 
objectivos ambientais, sociais e económicos de referência, bem como estabelecer 
a necessária articulação com o PERSU II, identificando as medidas e as acções a 
desenvolver para concretização desses mesmos objectivos. É um documento que, 
em face dos diferentes horizontes temporais a ter em consideração, reflecte as 
opções que irão ser mobilizadas para dar cumprimento aos objectivos e metas 
definidas, num compromisso que é assumido por parte da Resioeste. 
No sentido do cumprimento das exigências nacionais e comunitárias, para o 
horizonte temporal do Plano, a Resioeste estabeleceu os seguintes objectivos 
estratégicos:  
 Manter o actual Aterro Sanitário em exploração até 2023 (final da concessão), 

de modo a permitir a continuidade da gestão dos RSU; 
 Dar início, em 2009, à exploração da Central de Valorização Energética do 

Biogás produzido no aterro; 
 Desviar de aterro, a partir de 2010, a quantidade percentual de resíduos 

orgânicos/biodegradáveis correspondente à participação/intervenção da 
Resioeste na Central de Valorização Orgânica (CVO) da Valorlis;  

 Promover a produção de combustível derivado de resíduos, CDR, a partir da 
fracção não valorizável de resíduos resultante do tratamento mecânico dos 
resíduos na CVO; 

 Dar continuidade à promoção da compostagem doméstica pela distribuição de 
pequenos compostores junto dos munícipes para promoção da valorização 
orgânica, num total de cerca de 9.500 compostores; 

 Incrementar a recolha selectiva multimaterial das fracções valorizáveis, com 
recurso à colocação de novos ecopontos, eventual complemento da actual 
recolha selectiva de proximidade com intervenções estruturadas através de 
recolha porta-a-porta. Paralelamente serão desenvolvidas campanhas de 
informação, acções de sensibilização e de educação ambiental da população 
em geral e, em particular, da escolar; 

 Dar continuidade ao processo de optimização dos circuitos de recolha 
selectiva com recurso a análise dos indicadores de desempenho obtidos, 
meios auxiliares informáticos de recolha de informação colocados nas 
viaturas e, modelos de geração de rotas baseados em algoritmos de cálculo e 
cadastro de dados já disponíveis dos ecopontos; 

 Implementar a recolha selectiva de RUB, aquando da ampliação da unidade 
de digestão anaeróbia (a partir de 2015); 
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 Realizar a melhoria da Estação de Triagem (de primeira geração) com a 
ampliação da sua capacidade de processamento e introdução de 
automatismos, nomeadamente, sistemas de separação óptica para diferentes 
fluxos; 

 Dinamizar a possibilidade de utilização de combustível alternativo nas viaturas 
pesadas que compõem a frota da Resioeste; 

 Garantir a qualificação dos recursos humanos da Resioeste implementando 
as melhores tecnologias disponíveis. 

 Relativamente à Central de Valorização Orgânica (CVO), esta localiza-se em área 
adjacente ao futuro aterro sanitário da Valorlis, próximo das suas actuais 
instalações, sendo partilhada a 50% pela Resioeste. 
Esta central inclui duas etapas distintas: uma etapa inicial de tratamento mecânico 
e uma segunda etapa de tratamento biológico. Está projectada para o tratamento 
biológico de 20.000 toneladas de RUB por ano durante a 1ª fase, até 2014. 
Numa segunda fase, em 2015, proceder-se-á à ampliação da capacidade de 
tratamento biológico para mais 10.000 t/ano de resíduos biodegradáveis (RUB), 
ficando a CVO com uma capacidade total de processamento de 30.000 t/ano. 

 Os eixos de actuação da Resioeste, enunciados no seu Plano de Acção para o 
Sistema Multimunicipal do Oeste, são coerentes com o PERSU II. 

 A nível de gestão de RUB/desvio de aterro, a Resioeste irá partilhar, em 50%, o 
TMB (digestão anaeróbia) a construir no Sistema da Valorlis, conforme 
preconizado no PERSU II. Esta instalação, embora com atraso no arranque, tem 
uma capacidade inicial de valorização orgânica desde logo superior ao previsto no 
PERSU II, correspondendo a capacidade após ampliação ao previsto no cenário 
optimista. 

 No que respeita às questões relacionadas com a REN, entende-se que no Parecer 
da CA são expostos, embora de forma sucinta, os antecedentes do processo, 
alem de ser apresentada a apreciação técnica tida por conveniente, 
designadamente quanto à adequação do projecto ao local em causa, 
considerando a informação constante do EIA apresentado pela Resioeste. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

O Centro de Tratamento de Resíduos do Oeste (CTRO), do qual faz parte, como 
infra-estrutura central, o Aterro Sanitário do Oeste (ASO), localiza-se nos concelhos de 
Cadaval e Alenquer. O ASO encontra-se em funcionamento desde 2002 e constitui o 
destino final da totalidade dos RSU recolhidos indiferenciadamente nos concelhos que 
integram o Sistema Multimunicipal (SMM) de Valorização e Tratamento de Resíduos 
do Oeste. 

O CTRO encontra-se licenciado para uma deposição máxima anual de 140.000 
toneladas. Contudo, a produção de resíduos na área de abrangência do SMM excede 
este valor, o que tem originado, desde o início da exploração da instalação, uma 
deposição superior à autorizada. Este facto levou à determinação do desvio de RSU 
para o aterro sanitário de Palmela. 

Com o objectivo de cessar o desvio dos resíduos para outro aterro, a Resioeste 
pretende solicitar a alteração da actual licença ambiental, de forma a obter autorização 
para a deposição de uma quantidade superior de resíduos. Inerente a esta alteração, 
houve necessidade de sujeitar o projecto a AIA, uma vez que se pretende ultrapassar 
os limiares estabelecidos para esta tipologia de projecto (superior a 150.000 t/ano). 

Considera-se que o CTRO é uma infra-estrutura indispensável para a gestão dos 
resíduos sólidos urbanos produzidos pelos 14 municípios da Região do Oeste.  

O CTRO já tem implementadas medidas ambientais e de segurança para o 
controlo dos potenciais riscos, bem como procedimentos operacionais normalizados 
que permitem minimizar os potenciais impactes ambientais. Algumas das medidas de 
minimização sugeridas ao longo do Parecer da CA já se encontram devidamente 
implementadas e salvaguardadas através do cumprimento da legislação específica em 
vigor e das disposições da respectiva licença ambiental. 
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Desta forma, ponderados os impactes positivos e negativos inerentes à instalação 
em apreço, tendo em consideração as especificidades inerentes ao facto de ser tratar 
de um projecto existente, a CA considera que a alteração proposta, relativa à 
deposição de resíduos em aterro superior a 140.000 t/ano, é ambientalmente viável. 

Destaca-se que, no que respeita à capacidade anual a depositar em aterro, 
considera-se que a mesma não deverá ser superior a 170.000 toneladas, tendo por 
base as estimativas apresentadas pela Resioeste no Aditamento ao EIA, as quais 
estão em consonância com as apresentadas no Plano de Acção da empresa. 
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