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22..--  IInnttrroodduuççããoo  ee  OObbjjeeccttiivvooss  

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) efectuado ao 
projecto de alteração do estabelecimento da AmbiPombal – Recolha de Resíduos Industriais, S.A. A AmbiPombal localiza-
-se em Barreiras - Redinha, concelho de Pombal e distrito de Leiria. 

O projecto submetido a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental consiste na alteração da unidade de gestão de 
resíduos da AmbiPombal. A alteração proposta pelo proponente com a implementação do Projecto consiste 
concretamente em: 

 Aumento da capacidade de armazenamento Resíduos Industriais Banais (RIBs) e diversificação dos códigos da Lista Europeia de 
Resíduos (LER); 

 Aumento da capacidade de armazenamento de Resíduos Industriais Perigosos (RIPs) e diversificação dos códigos LER; 
 Diversificação dos códigos LER afectos à Unidade de Tratamento de Águas Oleosas e alteração da operação de gestão de resíduos; 
 Instalação de novas unidades de tratamento e processamento de resíduos. 

 

O proponente do Projecto é a AmbiPombal e a entidade licenciadora do processo é a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro. A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental é a Agência Portuguesa do 
Ambiente. 

O EIA foi realizado para integrar o Projecto no meio envolvente com o objectivo de minimizar os impactes ambientais 
associados à sua construção, laboração e desactivação. A realização do EIA faz parte do processo de licenciamento do 
Projecto. 

O EIA identificou e avaliou os impactes ambientais das fases de construção, exploração e desactivação do Projecto. 
Contudo, importa referir que a fase de construção se resumirá à construção da casa de uma caldeira, sendo que a restante 
alteração resume-se à ocupação de espaços já existentes, até à data não utilizados, e à instalação de equipamentos 
associados. 

O EIA avaliou os impactes ambientais associados aos aspectos ambientais do Projecto. Sempre que pertinente, esta 
avaliação foi efectuada conjuntamente com os impactes existentes na situação actual da AmbiPombal. Do mesmo modo 
foram analisados impactes apenas referentes ao Projecto, uma vez que o histórico existente se reporta ao seu 
funcionamento. Sempre que aplicável, foi também avaliado o carácter global dos impactes associados ao Projecto, 
considerando não só a actual laboração da AmbiPombal, como também outros estabelecimentos vizinhos.  

Os estudos desenvolvidos no âmbito do EIA foram realizados entre Agosto de 2008 e Abril de 2009 pela SIA - Sociedade 
de Inovação Ambiental, Lda. 

22..11..--  DDeessiiggnnaaççããoo  ddoo  PPrroojjeeccttoo    
A designação do Projecto é a seguinte: Alteração à Unidade de Gestão de Resíduos da AmbiPombal – Recolha de 
Resíduos Industriais, S.A. 

22..11..11..--  FFaassee  eemm  qquuee  ssee  EEnnccoonnttrraa  
O planeamento do Projecto encontra-se terminado e em fase de projecto de execução. Algumas das unidades que fazem 
parte do Projecto já se encontram instaladas, tal como referido na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Descrição do estado das operações de gestão de resíduos instaladas e a instalar com o Projecto 

Operações de Gestão de Resíduos 
Capacidade 

instalada 
(actual) 

Estado de 
Licenciamento 

Capacidade a 
instalar com o 

Projecto 

Estado de 
Implantação 

Estado de 
Funcionamento 

Capacidade 
instalada 

total (futura) 
Gestão de RIBs - (operações R13/D15)  
armazenamento de resíduos + unidade de triagem de 
resíduos de construção e demolição (RCD+ 
enfardamento de resíduos) 

92.920 t/ano Licenciado 127.080 t/ano - - 220.000 t/ano 
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Operações de Gestão de Resíduos 
Capacidade 

instalada 
(actual) 

Estado de 
Licenciamento 

Capacidade a 
instalar com o 

Projecto 

Estado de 
Implantação 

Estado de 
Funcionamento 

Capacidade 
instalada 

total (futura) 
Unidade de Tratamento de Águas Oleosas - 
(operações R13/D15) 

140 t/dia Licenciado -*1 - - 140 t/dia 

Gestão de RIPs - (operações R13/D15) 
armazenamento de resíduos < 5 t/dia Licenciado 2.500 t/dia Não 

Implantado 
Não Aplicável 2.500 t/dia 

Trituração e Lavagem de Embalagens 
(operação R3) 

20 t/dia - - Implantado Não se encontra 
a laborar 

20 t/dia 

Unidade de Evaporação de Solventes 
Contaminados - (operação R2) 

- - 33 t/dia Implantado Não se encontra 
a laborar 

33 t/dia 

Unidade de Evaporação de Águas Industriais 
- (operação D91) 

- - 35 t/dia Implantado Não se encontra 
a laborar 

35 t/dia 

Unidade de Desmantelamento e 
Descontaminação de VFV (operações R3/R4) 

- - 165 t/dia Não 
Implantado 

Não Aplicável 165 t/dia 

Unidade de Pirólise (operação R3) - - 30 t/dia Não 
Implantado 

Não Aplicável 30 t/dia 

22..11..22..--  LLooccaalliizzaaççããoo  
A Figura 1 descreve o enquadramento da área de implantação do Projecto no contexto nacional, regional e local. 

 

                                                           

1 De salvaguardar que nesta unidade de tratamento apenas ocorrerá um processo físico. 
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Figura 1: Localização do Projecto no contexto nacional, regional e local 

A unidade da AmbiPombal encontra-se localizada em terrenos classificados como Espaço Agro-Florestal, Espaço Natural 
Interior e Espaço Urbano – Área Mista, em Galeana - Barreiras, freguesia de Redinha, concelho de Pombal e distrito do 
Leiria, definidas no Plano Director Municipal (PDM) de Pombal (Figura 2). 
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Figura 2: Localização do Projecto de acordo com a planta de ordenamento do PDM de Pombal (adaptado a partir de 
CMP, 2008) 
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33..--  EEnnqquuaaddrraammeennttoo  ee  JJuussttiiffiiccaaççããoo  ddoo  PPrroojjeeccttoo  

Actualmente a unidade de gestão de resíduos do proponente encontra-se licenciada para a realização de operações de 
gestão de resíduos de acordo com Alvará n.º 63/2007/CCDR-Centro da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro de 22 de Outubro de 2007, e respectivos averbamentos. 

A alteração da unidade de gestão de resíduos da AmbiPombal contempla um aumento da capacidade de eliminação de 
resíduos perigosos para valores superiores a 5 t/dia. Assim, e de acordo com o estabelecido na alínea b) do n.º 11 do 
Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro, o Projecto está sujeito ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 

A realização do EIA faz parte do processo de licenciamento da unidade de acordo com o Regime Geral de Gestão de 
Resíduos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. Associadamente, o Projecto é abrangido pelo 
Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto, que estabelece o regime jurídico relativo à Prevenção e Controlo Integrados 
da Poluição (PCIP). 
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44..--  DDeessccrriiççããoo  ddoo  PPrroojjeeccttoo    
 

44..11..--  TTiippoo  ddee  PPrroodduuttooss  ee  CCaappaacciiddaaddee  PPrroodduuttiivvaa  
A AmbiPombal, tal como referido anteriormente, desenvolve a actividade de gestão de resíduos, sendo assim um 
operador de gestão de resíduos licenciado para a gestão dos resíduos listados no seu Alvará de Licença para a Realização 
de Operações de Gestão de Resíduos n.º 63/2007/CCDR-Centro (Anexo A.1). 

As principais actividades desenvolvidas pela AmbiPombal são as seguintes: 

 Armazenamento temporária de resíduos com vista ao seu envio para eliminação ou valorização; e, 

 Tratamento de águas oleosas na sua Unidade de Tratamento de Águas Oleosas. 

 

Com a instalação do Projecto a AmbiPombal pretende aumentar a capacidade instalada de gestão de RIBs e RIPs. Estas 
alterações resultarão na ampliação da oferta de serviços da AmbiPombal, passando esta a desempenhar operações de 
eliminação, valorização e transformação de resíduos nas suas instalações (ver Tabela 2.1). Estes novos serviços consistem: 

 Aumento da capacidade de armazenamento RIBs e diversificação dos códigos LER; 

 Aumento da capacidade de armazenamento de RIPs e diversificação dos códigos LER; 

 Diversificação dos códigos LER afectos à Unidade de Tratamento de Águas Oleosas e alteração da operação de gestão de resíduos; 

 Instalação de unidades de tratamento e processamento de resíduos. 

44..22..--  DDeessccrriiççããoo  SSuummáárriiaa  ddaass  UUnniiddaaddeess  ddee  TTrraattaammeennttoo  
 

44..22..11..--  AAccuummuullaaççããoo  ee  AArrmmaazzeennaammeennttoo  TTeemmppoorráárriioo  ddee  RReessíídduuooss  
Esta actividade baseia-se basicamente na recolha dos vários resíduos, RIBs ou RIPs, nos vários clientes e transferência dos 
mesmos para as instalações da AmbiPombal. A transferência pode ser assegurada pela AmbiPombal, que enquanto 
operador de resíduos possui uma frota de transporte de doze (12) veículos, ou pelo próprio cliente. 

Para todos os resíduos recepcionados, previamente à primeira descarga/recepção, é verificado o correcto preenchimento 
dos impressos A (caracterização do cliente) e B (caracterização dos resíduos). Os resíduos devem estar devidamente 
identificados de acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, e devidamente separados nos termos do n.º 3 do 
art.º 7º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 

A admissão de resíduos, com códigos LER espelho, de códigos LER de resíduos perigosos, deve ser acompanhada de 
documentação técnica (Análises, Ficha técnica ou declaração de Não Perigosidade dos Resíduos emitida pelo Produtor) 
que demonstre que os resíduos não possuem as características de perigosidade, referidas no n.º 3 da Portaria n.º 
209/2004, de 3 de Março. 

Com base na caracterização do cliente (Impresso A) e dos resíduos (Impresso B), no pedido do cliente, no historial e na 
informação constante da Guia de Acompanhamento de Resíduos ou na Guia de Acompanhamento de Resíduos de 
Construção e Demolição e, caso seja necessário na informação (essencialmente a visual) que o motorista possui, o 
contentor ou veículo é encaminhado para a zona de triagem ou para a zona de armazenamento. Os resíduos são 
armazenados pelo menor período de tempo possível. 

Uma das principais alterações do Projecto é o aumento da área de armazenamento de resíduos, permitindo à AmbiPombal 
aumentar e diversificar a sua capacidade de armazenamento de resíduos RIBs e RIPs 
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44..22..22..--  UUnniiddaaddeess  ddee  TTrraattaammeennttoo  ee  PPrroocceessssaammeennttoo  ddee  RReessíídduuooss  
A Unidade de Tratamento de Águas Oleosas, tal como o nome indica, pretende dar o tratamento mais adequado a 
resíduos de águas oleosas. Nesta unidade, as águas oleosas recepcionadas são encaminhados para um tanque de recepção 
onde são descarregados e sujeitos a uma primeira filtração de partículas grossas. Posteriormente, são sujeitos a diversos 
processos químicos para separação do óleo das águas. Os óleos dão origem a lamas que são retiradas e enviadas como 
resíduos para operadores licenciados, enquanto que as águas tratadas são descarregadas numa linha de água, após análise, 
de acordo com o estabelecido na licença de descarga de águas residuais. Caso as águas tratadas não respeitem os valores 
limite listados na licença de descarga são sujeitas a novo processo de tratamento. 

Na Unidade de Evaporação de Solventes Contaminados serão tratados os resíduos de solventes contaminados por 
processos de filtração e evaporação complementares. Os solventes tratados, dependendo do seu género, poderão ser 
novamente utilizados como solventes de limpeza ou valorizados energeticamente. Os resíduos serão encaminhados para 
operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados. 

A Unidade de Evaporação de Águas Industriais pretende dar o tratamento mais adequado às águas industriais mediante a 
sua evaporação por vácuo. Este tratamento consiste num sistema de concentração de diferentes águas industriais distintas 
possuindo, entre outras, as seguintes vantagens processuais: 

 Diminuição do custo de tratamento, bem como do custo de gestão do resíduo (não tem custos de reagentes para tratamento); 

 Redução do volume de resíduos líquidos a gerir com a consequente redução de custos de gestão. 

As lamas resultantes deste processo de tratamento serão encaminhadas para operadores de gestão de resíduos 
licenciados, enquanto que as águas tratadas serão descarregadas numa linha de água. 

Com o objectivo de diversificar os serviços prestados, a AmbiPombal pretende com este projecto de alteração instalar 
uma unidade destinada à gestão de Veículos em Fim de Vida (VFV), mais concretamente à descontaminação e 
desmantelamento. A descontaminação de VFV consistirá na remoção dos componentes dos VFV que são classificados 
como perigosos, tais como a bateria, os fluídos (óleos lubrificantes, óleos hidráulicos, líquido de arrefecimento, fluido do ar 
condicionado), bem como na neutralização dos componentes pirotécnicos (“air-bags” e pré-tensores dos cintos de 
segurança). A operação de desmantelamento consistirá na remoção de diversos componentes do VFV, para revenda como 
peças em segunda mão (p.e. faróis, portas, motor, caixa de velocidades) ou para reciclagem (p.e. catalisadores, pneus, 
vidros, grandes componentes de plástico), com o objectivo de promover a sua reutilização sempre que possível, ou 
reciclagem em último caso. Todos os resíduos resultantes das operações supracitadas serão encaminhados para 
operadores de gestão de resíduos licenciados. 

Os VFV desmantelados (carcaças) serão posteriormente encaminhados para os centros de fragmentação, devidamente 
licenciados, para serem triturados, dando origem a três fracções (metais ferrosos, metais não ferrosos e resíduos de 
fragmentação) para posterior segregação e reciclagem. sempre que viável. 

Por último será instalada um Unidade de Pirólise, a qual através de um processo de pirólise, que consiste na passagem do 
estado sólido ao estado gasoso de uma substância, produzir um produto equivalente ao gasóleo a partir de resíduos 
plásticos.  

Deste processo de tratamento resultarão dois (2) produtos: 

 Produto equivalente a gasóleo; e, 

 Solvente. 

 

Os resíduos gerados neste processo serão encaminhados para operadores de gestão de resíduos licenciados. 
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55..--  EElleemmeennttooss  ddoo  AAmmbbiieennttee  AAffeeccttaaddooss  ppeelloo  PPrroojjeeccttoo  

As principais interacções da AmbiPombal com o meio envolvente são sumariadas na Figura 5. 

 

Figura 5: Interacções da AmbiPombal com o meio envolvente 

SSoocciiooeeccoonnoommiiaa,,  OOrrddeennaammeennttoo  ddoo  TTeerrrriittóórriioo,,  AArrqquueeoollooggiiaa  ee  GGeeoollooggiiaa  
O concelho de Pombal localiza-se na região Centro do país com uma área de 625,7 km2, repartidos por dezassete (17) 
freguesias. 

A população residente no concelho apresenta um crescimento contínuo desde 1991, ultrapassando os 50.000 habitantes 
em 2001. Na população geral do concelho existe um equilíbrio, com predominância da população jovem, entre os 10 e 19 
anos, e ainda da população adulta activa com idades compreendidas entre os 45 e os 64 anos de idade. 

A estrutura económica do concelho de Pombal revela uma região onde predomina o comércio por grosso e a retalho 
(31%), seguido dos sectores das indústrias transformadoras e de construção, no seu total com ap. 28%. Entre o ano de 
1994 e o ano 2000, o número de empresas em Pombal aumentou substancialmente. 

Os actuais 32 funcionários da AmbiPombal encontram-se divididos ao nível da administrativo-financeiro, transportes e 
limpezas; gestão de resíduos e ambiente; departamento comercial; e, departamento de qualidade e de segurança e higiene 
e segurança no trabalho. A unidade labora cinco (5) dias por semana em regime de um turno normal. 
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O principal impacte a destacar sobre a socioeconomia local provocado pelo Projecto da AmbiPombal é positivo e 
compreende a criação de riqueza e de oito (8) novos postos de trabalho directos associados ao Projecto. Foi ainda 
identificado um impacte negativo pouco importante relacionado com o transporte de mercadorias associadas ao Projecto. 
Contudo, refira-se que este impacte é irrelevante se se considerar que os acessos ao Projecto são de boa qualidade e 
devidamente asfaltados, o que permite minimizar potenciais impactes associados a poeiras (em períodos de estação seca) 
ou sujidade – lamas (em períodos de estação húmida), estando este localizado junto a uma Estrada Nacional (EN1) de 
grande fluxo diário.  

Do ponto de vista do ordenamento do território, a área de implantação do Projecto encontra-se em Espaço Agro-            
-florestal, Espaço Urbano - Área Mista e Espaço Natural Interior, de acordo com o PDM de Pombal.  

Devido à inexistência de limitações do território em que o Projecto se localiza, e uma vez que existe uma certidão de 
localização emitida pela Câmara Municipal de Pombal (CMP), não se perspectiva a existência de impactes no ordenamento 
do território, devendo no entanto ser realçado a existência de um violação da servidão associada a estrada municipal 
existente no local. No entanto, é necessário ter em conta que as instalações agora utilizadas pelo projecto já se 
encontravam neste local previamente à publicação do PDM de Pombal, e que a AmbiPombal, tal como referido 
anteriormente, possui uma certidão de localização emitida pela CMP. A utilização do solo devido à existência física do 
Projecto é considerada pouco importante. 

Não se identificaram impactes ambientais associados ao Projecto ao nível do património arqueológico. A área em questão 
foi alvo de prospecções de superfície não tendo sido identificados quaisquer vestígios arqueológicos. 

Do ponto de vista geomorfológico, a região onde se insere o Projecto caracteriza-se pela existência de relevos fracos e 
presença de algumas linhas de água, nomeadamente o rio Anços. De acordo com os dados obtidos não existem aspectos 
geológicos ou geomorfológicos com especial interesse na área de implantação do Projecto. Os impactes sobre a Geologia, 
Geomorfologia e Solos possuem baixa importância, resultando em efeitos pouco significativos para o ambiente. Não são 
propostas quaisquer mitigação propostas ou monitorização. 

AArr,,  EEnneerrggiiaa  ee  RRuuííddoo    
Em termos de qualidade do ar, importa referir que a Projecto contempla a instalação de três (3) fontes fixas de emissão de 
efluentes gasosos. Duas destas fontes fixas estarão associadas a queimadores de aquecimento, enquanto que a terceira 
estará acoplada ao lavador de gases da Unidade de Pirólise. Este lavador de gases consiste numa unidade de tratamento 
para retenção de qualquer poluente que possa estar presente nas emissões gasosas provenientes da Unidade de Pirólise. 

Os locais e receptores sensíveis no que diz respeito à poluição do ar são as habitações localizadas na proximidade, outros 
estabelecimentos industriais e comerciais localizados na zona de implantação do Projecto. Após instalação do Projecto as 
fontes fixas de emissões gasosas serão sujeitas a monitorização duas vezes ao ano, tal como previsto na legislação, no 
entanto, dado o tipo de fontes fixas a instalar, bem como a existência de sistemas de tratamento, não são previstos 
impactes importantes no meio ambiente. 

De salientar que dado os consumos de energia estimados após instalação do Projecto, a AmbiPombal passará a ser 
abrangida pela legislação aplicável aos consumidores intensivos de energia, pelo que o impacte resultante da implantação 
do Projecto será importante e negativo neste aspecto.  

O Projecto situa-se num local cuja envolvente, apesar de pouco desenvolvida, é bastante ruidosa devido á existência de 
algumas fontes de ruído. A circulação dos automóveis (EN1) e a existência de indústrias, incluindo extractivas contribuem 
igualmente para a produção de ruído.  

Da análise efectuada é evidente a existência de receptores sensíveis na envolvente próxima à AmbiPombal, que consistem 
em habitações localizadas nas fronteiras Norte do Sudoeste. As principais fontes de ruído e vibração estão relacionadas 
com as operações de carga/descarga efectuadas, bem como com as unidades de tratamento a instalar. 

Com o arranque da laboração do Projecto será efectuada uma caracterização do ruído ambiente de modo a averiguar o 
impacte gerado e a incomodidade, por forma a verificar a conformidade com o disposto no Regulamento Geral do Ruído, 
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Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro. Contudo, e tendo em linha de conta que as características do Projecto são 
bastante semelhantes às actuais, perspectiva-se a inexistência de impactes importantes sobre o ambiente sonoro local. 

CClliimmaa,,  FFaauunnaa  ee  FFlloorraa  ee  PPaaiissaaggeemm  
O Projecto não provoca qualquer interferência no que se refere ao clima local. A caracterização feita indica que tal como 
noutros locais da região Centro de Portugal Continental, o clima é caracterizado por temperaturas amenas e queda 
moderada de chuva.  

Ao nível da Fauna, Flora e Vegetação são considerados como importantes os seus impactes neste respeito. O 
funcionamento do Projecto não prejudica de forma séria as espécies de animais e plantas existentes. A paisagem encontra-
se muito alterada pelo Homem e, como tal, não apresenta grande valor. O Projecto não interfere com a paisagem de 
modo importante. Ainda assim, são propostas medidas para minimizar a exposição visual da fronteira Sudeste.  

ÁÁgguuaass  ee  RReessíídduuooss  
Estima-se que o Projecto esteja associado ao consumo de uma média mensal de 17,6 m3 de água abastecida pela rede 
pública de abastecimento e cerca de 132,6 m3 de água subterrânea. O Projecto em análise irá ser apenas responsável pela 
geração de águas residuais domésticas, bem como pela descarga de águas residuais industriais. As águas residuais 
domésticas serão recolhidas em fossas estanques e encaminhadas para operadores de gestão de resíduos licenciados. Parte 
das águas residuais industriais serão provenientes da lavagem dos pavimentos do armazém, sendo recolhidas também em 
fossas estanques e encaminhadas como resíduos para o exterior, ou descarregadas, após tratamento, no solo. As águas 
residuais industriais tratadas provenientes da Unidade de Tratamento de Águas Oleosas e da Unidade de Evaporação de 
Águas Industriais, após tratamento, serão descarregadas numa linha de água. Qualquer descarga de águas residuais 
industriais será apenas efectuada após o devido licenciamento pela entidade competente. 

É proposta a implementação de um programa de monitorização do consumo de água proveniente da rede pública de 
abastecimento e do furo de captação de água subterrânea, bem como da descarga de águas residuais industriais para o 
solo e linha de água. Desta forma, os impactes do Projecto relacionados com recursos hídricos são classificados, apesar de 
negativos, como não importantes. 

De acordo com os dados de 2007, os resíduos produzidos pela AmbiPombal compreendem dezassete (17) tipos, com 
principal destaque para os outros resíduos provenientes do tratamento de resíduos. Os resíduos são temporariamente 
armazenados, identificados e correctamente acondicionados de modo a que mais tarde sejam entregues a uma empresa de 
gestão resíduos devidamente autorizada de acordo com a lei em vigor. A gestão de resíduos da AmbiPombal promove 
uma política de valorização de resíduos versus a sua simples eliminação. Assim, foi proposto um programa de 
monitorização do processo em termos da geração de resíduos na AmbiPombal. 

AAnnáálliissee  ddee  RRiissccooss  
O estabelecimento da AmbiPombal procede actualmente ao armazenamento de resíduos perigosos, no entanto em 
pequenas quantidades. Com a instalação do Projecto será aumentada significativamente a quantidade de resíduos 
perigosos armazenados e geridos pela AmbiPombal. No entanto, a AmbiPombal projectou alterações ao seu 
estabelecimento com adequadas condições de segurança por forma a minimizar o risco associado ao armazenamento de 
resíduos perigosos. As condições de segurança passam pelo uso de equipamentos de acordo com a legislação em vigor, 
correcto armazenamento de resíduos perigosos e formação e sensibilização contínua dos seus trabalhadores para os riscos 
associados á sua função. A análise efectuada demonstrou a existência de condições de controlo adequadas para as resíduos 
perigosos armazenados. 
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66..--  AAlltteerrnnaattiivvaass  aaoo  pprroojjeeccttoo  ddaa  AAmmbbiiPPoommbbaall  

A AmbiPombal encontra-se instalada e em funcionamento sendo por isso natural a sua decisão de expandir a sua actividade 
para fazer usufruto da totalidade das suas instalações. De facto, um dos principais motivos considerados pela AmbiPombal 
na escolha do local, em 2005, e onde actualmente se encontra a desenvolver operações de gestão de resíduos 
(aproveitando as instalações de uma fábrica de cerâmica desactivada) era a existência de área suficiente para uma eventual 
futura expansão. Adicionalmente, o reforço e desenvolvimento das novas operações de gestão de resíduos pretendidas 
pela AmbiPombal encontram-se fortemente associadas àquelas desenvolvidas actualmente e devidamente licenciadas 
usufruindo, por isso mesmo, da estrutura logística e administrativa existente a par de boas acessibilidades locais. Pelo 
referido, não se considerou a possibilidade de existência de uma outra localização geográfica que não a actual. 

No que se referem às alternativas de tecnologia, a AmbiPombal possui equipamentos empregues nas diversas operações 
de gestão de resíduos que podem ser considerados como adequados. Importa destacar que neste ramo específico de 
actividade quanto maior a eficiência dos equipamentos e/ou técnicas empregues maior será a rentabilidade do negócio 
uma vez que uma maior fracção/substância proveniente dos resíduos pode ser recuperada e posteriormente 
comercializada. Adicionalmente o Projecto assegura a aplicação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para controlo 
dos principais impactes ambientais associados à actividade desenvolvida, garantindo assim o cumprimento das exigências 
legais.  

A não execução do Projecto iria impedir a resposta a uma necessidade detectada no mercado o que, por sua vez, 
condicionaria o posicionamento da AmbiPombal no mercado nacional de gestão de resíduos, bem como a viabilidade 
económica de toda a organização, colocando em causa os actuais trinta e dois (32) postos de trabalho, bem como os oito 
(8) novos postos de trabalho a criar com a instalação do Projecto. 

 


