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Declaração de Impacte Ambiental 

 

Identificação 

Designação do Projecto: Alteração Substancial das Instalações da Respol – Resinas, S.A. 

Tipologia de Projecto: Anexo II – ponto 6 a) 
Fase em que se encontra 

o Projecto: 
Projecto de Execução 

(Implementado) 

Localização: Pinheiros, Marrazes, Leiria 

Proponente: Respol – Resinas, S.A. 

Entidade licenciadora: Direcção Regional da Economia do Centro 

Autoridade de AIA: 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro 

Data:  08/09/2010 

 

Decisão: 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes da DIA: 

▪ Cumprimento das Medidas de Minimização e dos Planos de Monitorização. 

▪ Cumprimento integral da legislação vigente aquando da eventual 

desactivação da Respol, devendo ser demonstrado esse cumprimento às 

entidades responsáveis.  
 

 

Elementos a entregar à 
Autoridade de AIA 

▪ Face à verificação do incumprimento do disposto no artigo 49.º do 

Regulamento do PDM, deverá remeter à Autoridade de AIA, para análise, e 

previamente ao licenciamento da instalação, documento que comprove o 

necessário cumprimento total dessas disposições. Tendo em conta que a 

instalação terá que se compatibilizar com o disposto no PDM poderá existir 

necessidade de alteração da mesma, pelo que o documento a remeter à 

Autoridade de AIA deve incluir uma análise global dos eventuais impactes daí 

decorrentes. 

▪ Efectuar nova caracterização do ambiente sonoro atendendo à necessidade 

de avaliar o ruído residual, logo que se efectue a próxima paragem da 

instalação, devendo a mesma ser remetida à Autoridade de AIA para análise e 

definição pormenorizada sobre o plano de monitorização a implementar 

relativo à componente ruído. 

▪ Apresentar solução que funcione como barreira entre o estabelecimento e a 
zona de pinhal adjacente, de forma a minimizar os efeitos de acidentes que 
possam ocorrer numa destas áreas, e respectivo calendário de 
implementação. Esta solução deve ser entregue no prazo máximo de 3 
meses. 

▪ Documento comprovativo da aprovação do Relatório de Segurança, no 
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âmbito do D.L. n.º 254/2007, de 12 de Julho, relativa à prevenção de 
acidentes graves envolvendo substâncias perigosas. 

▪ Documento comprovativo da aplicação das medidas de minimização 11, 13, 
14 e 15 no prazo de 3 meses, o qual apenas poderá ser prorrogado mediante 
parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e em caso de 
impossibilidade de concretização, nesse tempo, de alguma das medidas 
prevista e desde que tal seja devidamente fundamentado. 

 ▪ Documento comprovativo da aplicação das medidas de minimização 12 no 
prazo de 3 meses, o qual apenas poderá ser prorrogado mediante parecer 
favorável da Autoridade de AIA, e em caso de impossibilidade de 
concretização, nesse tempo, de alguma das medidas prevista e desde que tal 
seja devidamente fundamentado. 

 

Condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização e de potencialização: 

1. Eliminar a utilização da água captada para consumo humano, uma vez que a instalação se encontra 

servida pela rede pública de abastecimento de água. 

2. Os volumes de água captada nos dois furos existentes deverão cumprir os valores de volume máximo 

mensal autorizado definido nas respectivas licenças de captação. 

3. Garantir o melhor funcionamento da ETARI, aplicando designadamente todos os procedimentos que 

conduzam ao seu funcionamento adequado. 

4. As operações de manuseamento de combustíveis, óleos e lubrificantes devem ser realizadas em locais 

destinados para o efeito e equipados com estruturas adequadas à contenção de eventuais derrames. 

5. Implementar continuamente um Plano de Gestão de Resíduos, em consonância com os princípios da 

responsabilidade pela gestão e da regulação da gestão de resíduos, consignados na legislação em vigor, 

respeitando ainda aos seguintes aspectos principais: 

▪▪ Identificação e classificação dos diferentes tipos resíduos de acordo com a Lista Europeia de 

Resíduos (Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março). 

▪▪ Aplicação dos princípios da hierarquização das operações de gestão de resíduos, dando prioridade 

à prevenção e redução. 

▪▪ Aplicação das condições técnicas adequadas nas operações de recolha, triagem, armazenagem e 

transporte dos resíduos. 

▪▪ O acondicionamento e armazenagem dos resíduos deve ser efectuado em contentores específicos 

e em locais impermeabilizados, dotados de bacias de retenção com capacidade adequada à 

contenção de eventuais derrames (sempre que necessário cobertos) ou/e protegidos contra os 

agentes externos climáticos. 

▪▪ Encaminhamento dos resíduos a destino final adequado, de acordo com a sua classificação. 

6. Os equipamentos, máquinas e veículos afectos ao funcionamento das instalações, deverão ser 

inspeccionados e mantidos em boas condições de funcionamento, de modo a evitar a emissão de níveis 
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sonoros superiores aos observados durante o seu normal funcionamento. 

7. Redução da emissão do ruído na fonte, através do encapsulamento dos equipamentos ruidosos. 

8. Colocação de barreiras acústicas junto aos alvos sensíveis. 

9. Colocação de revestimento arbustivo, junto a habitações e equipamentos, com vista a minimizar o 

impacte visual provocado pela Respol. 

10. Dar preferência de recrutamento à mão-de-obra local/regional, assim como a alguns bens e serviços 

existentes a essa escala, que garantam a manutenção da actividade da Respol. 

11. Garantir a implementação das seguintes medidas de segurança: acções de controlo para a redução ou 

controlo do risco, mencionadas na análise preliminar de riscos, a substituição do equipamento de detecção 

alerta e combate a incêndio. 

12. Garantir também a implementação das seguintes medidas: funcionamento pleno do lavador de gases 

e a conclusão da construção do parque de resíduos, o qual deve ser devidamente dimensionado de forma 

a permitir o acondicionamento e manuseamento em condições de higiene e segurança dos diferentes 

resíduos. 

13. Implementação de um procedimento com vista a alertar as zonas sensíveis como a Cooperativa de 

Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria – CERCILEI, em caso de acidente nas 

instalações da Respol. 

14. Realização de exercícios de simulação com vista a testar a velocidade e técnicas de evacuação das 

zonas sensíveis como a Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria – 

CERCILEI. 

15. Implementar as seguintes medidas de segurança/mitigação adicionais no armazém de matérias-

primas: 

▪▪ Pisos rebaixados; 

▪▪ Paredes corta-fogo; 

▪▪ Instalação de tanque de armazenagem temporária de águas contaminadas, e respectiva ligação 

ao armazém e ETARI (para garantir contenção em situação de acidente). 

16. Cumprir com o determinado no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de Janeiro, para os aspectos relacionados com a protecção e segurança de 

pessoas e bens, e no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios do Concelho de 

Leiria. 

17. Deverá ser preservado o corredor de passagem da linha de média tensão, de acordo com a 

regulamentação em vigor. Na eventualidade de ser necessária a sua modificação, o promotor deverá 

requerê-la, na devida altura, junto da EDP Distribuição. 

18. Para a Fonte FF15, a descarga dos poluentes para a atmosfera deverá ser efectuada na vertical 

através de chaminé com altura de 18,1m. 
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19. Para as fontes FF13 e FF14, deverá ser solicitada à respectiva entidade coordenadora do 

licenciamento, de acordo com o estipulado nos n.º 3 e 4 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de 

Abril, a autorização para a manutenção das configurações existentes. 

20. Solicitar autorização da ARH Centro, para a utilização de águas residuais na rega de jardins públicos. 

Programas de Monitorização 

1. Qualidade do Ar 

Fonte Poluentes a monitorizar Frequência de monitorização 

FF1 CO, NOx, COV Todos os poluentes, duas vezes por ano 

FF3 CO, NOx, COV Todos os poluentes, duas vezes por ano 

FF4
 (1)

 CO, NOx, COV Todos os poluentes, duas vezes por ano 

FF10 PTS Uma vez, de três em três anos 

FF13 PTS Duas vezes por ano 

FF14 PTS Duas vezes por ano 

FF15 PTS Dispensada ao abrigo do artigo 21º do DL 

78/2004, 3 de Abril; obrigada a manter 

registo do número de horas de 

funcionamento anual. Se ultrapassar as 

500horas por anos, deve no ano seguinte 

efectuar duas medições ao poluente PTS. 

FF16
 
 PTS, SOx, HBr, HCl, COV Todos os poluentes, duas vezes por ano 

(1) Enquanto não houver parecer da Agência Portuguesa do Ambiente relativo ao combustível “REZ100” 

(se é considerado subproduto ou resíduo) deverá ser utilizado outro combustível alternativo. No caso ser 

utilizado o Gás Natural, os poluentes a monitorizar são os referidos na tabela. Se o combustível utilizado 

for fuelóleo os poluentes a monitorizar, duas vezes por ano, são: PTS, NOx, SO2, CO, COV, Metais I, 

Metais II e Metais III. 

Devem ainda ser observadas as condições que a Licença Ambiental venha a dispor sobre esta matéria. 

2. Recursos Hídricos 

O controlo de qualidade da água destinada ao consumo humano deve respeitar o esquema de 

monitorização definido no Anexo II do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, nomeadamente no que 

respeita à frequência de monitorização e à lista de parâmetros a analisar em cada controlo de rotina. 

Os efluentes tratados na ETAR e descarregados em linha de água deverão ser monitorizados de acordo 

com o esquema de controlo definido na respectiva licença de rejeição. As amostras devem ser compostas 

de 24 horas, tendo em atenção o regime de descarga das águas residuais produzidas, devendo as 

recolhas e as análises ser realizadas por um laboratório acreditado. Os métodos analíticos adoptados 

deverão ser os definidos no D.L. n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
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A qualidade do efluente do Separador de Hidrocarbonetos deverá ser monitorizada de acordo com o 

esquema de controlo definido na licença anteriormente referida. As amostras devem ser compostas de 24 

horas, tendo em atenção o regime de descarga das águas residuais produzidas, devendo as recolhas e as 

análises serem efectuadas por laboratório acreditado. Os métodos analíticos deverão ser os definidos no 

Decreto-Lei n.º 236/98 de  1 de Agosto. 

Deverá ser apresentado à Autoridade de AIA um relatório síntese do volume extraído nas captações de 

água (m
3
/mês), fazendo a leitura regular dos respectivos medidores de caudal, assim como proceder-se 

ao registo mensal dos caudais de efluente descarregado, devendo ainda ser elaborado um relatório 

síntese da qualidade das águas residuais e dos volumes mensais de efluente descarregado, bem como o 

registo nos respectivos medidores de caudal. 

Devem ainda ser observadas as condições que a Licença Ambiental venha a dispor sobre esta matéria. 

3. Resíduos 

O plano de monitorização dos resíduos da Respol deve contemplar: 

▪ Inspecção regular dos locais para depósito temporário de resíduos de forma a garantir a correcta 

separação dos resíduos por tipologia, bem como as correctas condições de armazenagem. 

▪ Controlo, identificação e devido encaminhamento dos resíduos a produzir, no âmbito das práticas de 

gestão de resíduos, de acordo com o Decreto-Lei nº. 178/2006, de 5 de Setembro. 

▪ Controlo do cumprimento dos requisitos legais em termos da gestão de resíduos. 

Devem ainda ser observadas as condições que a Licença Ambiental venha a dispor sobre esta matéria. 
Validade da DIA: 08/09/2012 

 

Entidade de verificação da 
DIA: 

Entidade Licenciadora. 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 

 

 

 

 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 

(No uso das delegações de competências, despacho n.º 932/2010 (2.ª série), 
publicado no Diário da República de 14/01/2010) 
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ANEXO 
 
 

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

A CCDRC, enquanto Autoridade de AIA, nomeou a respectiva Comissão de Avaliação 

(CA), composta, incluindo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a DREC e a 

Administração da Região Hidrográfica do Centro (ARH Centro), tendo contado com a 

colaboração de técnicos especializados da CCDRC, no que respeita à Qualidade do Ar 

e ao Ruído. 

A CA após análise preliminar do EIA, de acordo com o disposto no Artigo 13º do D.L. 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que altera e republica o D.L. n.º 69/00, de 3 de Maio, 

decidiu solicitar elementos, ao abrigo do número 5 do mesmo artigo, sob a forma de 

aditamento ao EIA. 

Complementou o pedido ainda durante o período em que o procedimento se 

encontrava suspenso, nomeadamente com questões relacionadas com o Resumo Não 

Técnico. A Respol solicitou prorrogação no prazo para entrega dos elementos, tendo a 

CA analisado os mesmos e a Autoridade de AIA emitido a Declaração de 

Conformidade do EIA, em 3 de Maio de 2010. 

Já após essa data (19 de Maio de 2010), foram solicitados novos elementos, com base 

no contributo da APA. Os referidos elementos decorrentes do contributo da APA, assim 

como os elementos adicionais decorrentes da visita da CA à Respol foram enviados 

(14 de Julho de 2010) e considerados na análise sectorial específica. 

A CA elaborou o seu parecer técnico com base nos seguintes elementos: 

▪ EIA (Relatório Síntese; Anexos; Resumo Não Técnico; Aditamento I; Aditamento II e 

Aditamento III); 

▪ Projecto (Formulário PCIP); 

▪ Visita ao local do projecto, acompanhada pelo proponente e equipa responsável pelo 

EIA, a qual decorreu no dia 2 de Junho de 2010; 

▪ Reunião de Consulta Pública, realizada no dia 2 de Junho de 2010, na Câmara 

Municipal de Leiria; 

▪ Relatório da Consulta Pública, a qual decorreu num período de 25 dias úteis, entre 25 

de Maio e 23 de Junho de 2010; 

▪ Pareceres externos recebidos: Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico (IGESPAR); Câmara Municipal de Leiria (CML) (o qual inclui parecer da 

Junta de Freguesia de Marrazes) e a Autoridade Nacional da Protecção Civil (Núcleo 

Distrital de Leiria). 

Foi ainda solicitado parecer externo à Associação Comercial e Industrial de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós (ACILIS), não tendo sido recebido qualquer resposta até à 

data da conclusão do Parecer Técnico Final e elaboração desta proposta. 

Os pareceres emitidos pelas entidades consultadas foram os seguintes: 
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O IGESPAR informou que até à data da emissão do seu parecer o relatório não está 

ainda aprovado por este Instituto, estando a aguardar resposta a esclarecimentos e 

elementos solicitados; emitindo parecer favorável ao projecto (…) condicionado à 

implementação da seguinte medida de minimização: 

a) No caso da construção do Parque de Resíduos implicar 

movimentações de solos, devem estes trabalhos ser objecto de 

acompanhamento arqueológico. 

Relativamente às questões colocadas no parecer do IGESPAR refira-se que quanto 

aos locais utilizados para deposição de resíduos os mesmos se encontram 

impermeabilizados, pelo que se entende que não vão implicar mais movimentações de 

solos. Além desse aspecto, de contacto informal com o IGESPAR resultou a 

confirmação que o relatório se encontra já aprovado. 

No parecer da CML, importa referir inicialmente o parecer da Junta de Freguesia de 

Marrazes, a qual chama a atenção para duas situações relacionadas, por um lado com 

uma serventia que porventura fora deslocalizada e com a linha de água que foi 

canalizada. 

A CML apresenta um conjunto de observações relativas a antecedentes de 

licenciamento, na sua relação com o ordenamento do território; à rede viária; à 

qualidade do ar; aos resíduos; aos recursos hídricos; ao ruído; à climatologia; à sócio-

economia e ao património, emitindo parecer favorável condicionado, desde que sejam 

acauteladas as situações, recomendações e propostas referidas no seu parecer. 

A Autoridade Nacional de Protecção Civil (Núcleo Distrital de Leiria) informa que a 

Respol desenvolvendo uma estratégia de segurança apoiando-se nos elementos 

estruturais e conjunturais a que tem feito referência, a ANPC nada tem a apoiar o 

mesmo, apelando ao cumprimento de legislação face aos riscos identificados, 

familiarização dos colaboradores com os procedimentos de emergência e o contacto 

directo e permanente com o Serviço Municipal de Protecção Civil de Leiria. 
 

O Parecer Técnico Final foi concluído a 5 de Agosto de 2010. 
 
A proposta de DIA foi elaborada pela Autoridade de AIA e a DIA foi emitida a 8 de 
Setembro de 2010. 
 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

No período da Consulta Pública, foram recebidos seis pareceres, oriundos de 

três entidades da Administração Pública Central e de três empresas mistas, e 

três participações, por parte do público interessado. 

Da análise dos documentos, conclui-se que os seis pareceres nada têm a 

obstar ao projecto. 

A Autoridade Florestal Nacional emite parecer favorável ao projecto, 

condicionado ao cumprimento do seguinte: no que respeita às medidas e 

acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta 

contra Incêndios, cumprir com o determinado no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 
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28 de Junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de 

Janeiro, para os aspectos relacionados com a protecção e segurança de 

pessoas e bens, e no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra 

Incêndios do Concelho de Leiria. 

A DRAPC considera que a implantação do projecto reúne as condições para o 

mesmo se efectuar. 

A EDP Distribuição confirma o atravessamento da zona da intervenção por 

uma linha de média tensão, pelo que deverá ser preservado corredor de 

passagem, de acordo com a regulamentação em vigor. Na eventualidade de 

ser necessária a sua modificação, o promotor deverá requerê-la, na devida 

altura, a esta empresa. 

A EP dá conta da inexistência de interferências do projecto com infra-

estruturas rodoviárias, presentes ou previstas, da responsabilidade da 

Estradas de Portugal, pelo que nada tem a obstar. 

O LNEG nada tem a comentar, em termos de Geologia, pelo reduzido impacte 

ambiental do projecto sobre este factor ambiental. Quanto ao factor ambiental 

Hidrogeologia/Recursos Hídricos Subterrâneos, refere que não deverão 

ocorrer impactes negativos sobre a qualidade das águas do “Sistema Aquífero 

Pousos – Caranguejeira – Arenitos do Carrascal”, provocados pelos efluentes 

industriais e/ou por qualquer derrame acidental de produtos ou substâncias 

perigosos, pelo facto de se apresentar confinado por espessas camadas 

argilosas. No entanto, como existe uma linha de água, afluente do rio Lis, que 

receberá a descarga dos efluentes industriais e que intersecta, para jusante, 

outros terrenos já integrados noutro sistema aquífero (“Sistema Aquífero do 

Louriçal”), deveria ser avaliado o impacte sobre a qualidade das águas dos 

recursos hídricos subterrâneos deste último sistema aquífero. Deverá ser 

avaliado a prazo, agora em termos quantitativos, o efeito do incremento 

expectável do consumo de água captada no Sistema Aquífero Pousos – 

Caranguejeira sobre as disponibilidades hídricas subterrâneas locais, face ao 

volume aproximado de 3500 m
3
, captado pelo promotor durante o ano de 

2009.        

A REN observa que não ocorrerão quaisquer interferências com infra-

estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade (RNT), de que é 

concessionária. 

Os três representantes do público interessado manifestam-se desfavoráveis 

ao projecto, pelos motivos a seguir discriminados: 

A Sr.ª Fernanda Maria Pedrosa, pelas consequências sobre a qualidade do ar, 

os recursos hídricos/qualidade da água, o estado do solo, as situações de 

risco e o ambiente sonoro. 

O Sr. Manuel Ligeiro Lucas, pela situação duvidosa do promotor, em termos 

de licenciamento das instalações da unidade industrial e do seu 

enquadramento no local, atenta a sua tipologia, pela laboração da unidade e 

pelas alterações da actividade, fora do quadro legal vigente, pelos efeitos 
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sobre o domínio hídrico e os solos e pelas situações de risco, concluindo pela 

reimplantação da unidade noutro local, mais consentâneo com a actividade. 

O Sr. Manuel de Sousa Jorge, por diversas omissões, por parte do promotor, 

indispensáveis a uma correcta análise do processo, sem o que se torna 

inviável o correspondente licenciamento e que dizem respeito a um conjunto 

de situações de que se destacam o processo de localização da instalação, as 

descargas de efluentes industriais no domínio hídrico, as emissões gasosas, 

os resíduos, a aplicabilidade dos documentos de referência BREF e a 

implementação das melhores técnicas disponíveis, a capacidade das bacias 

de retenção, a análise de risco e a contaminação dos solos. 

A CA considerou que da análise específica levada a cabo decorrem medidas 

de minimização e planos de monitorização conducentes a uma resposta às 

diversas situações apresentadas na Consulta Pública. Quanto às questões de 

licenciamento na sua relação com o ordenamento do território, as mesmas 

foram analisadas no âmbito desta AIA. 
 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A Respol considerada na AIA abarca a totalidade das suas instalações 

industriais, onde coexistem a Respol – Resinas, S.A. (produção de resinas 

duras derivadas da colofónia) e a Resipez – Indústria e Comércio de Resinas, 

Lda. (produção de pez e aguarrás), sendo que ocorreu, em 2008, a integração 

da instalação da parte industrial RESIPEZ na RESPOL, passando a RESIPEZ 

a exercer unicamente uma actividade comercial. 

O projecto em avaliação consiste num conjunto de alterações levadas a cabo 

nas instalações da Respol desde o ano de 2002. O facto dessas alterações já 

terem sido implementadas na sua quase totalidade, induziu a que o EIA e a 

análise técnica realizada pela CA se tivesse debruçado sobre o 

funcionamento da Respol e a sua situação actual, dado que a fase de 

construção se encontra consolidada e os impactes daí decorrentes já se 

verificaram. 

Ao nível do Ordenamento do Território, o ajustamento de pormenor aprovado 

pela Assembleia Municipal de Leiria possibilita que o estabelecimento 

industrial se localize em áreas industriais, tendo por base a área do terreno 

inscrita na Planta de Implantação dos Edifícios – ARQ 1, datada de Junho de 

2008, sendo-lhe aplicável o artigo 49.º do Regulamento do PDM, verificando-

se o não cumprimento do seguinte: 

▪ Afastamento de 100 m relativamente às zonas residenciais, conforme 

disposto no n.º 2, uma vez que as ampliações, a poente, encostam à estrema 

do terreno; 

▪ Plantação de uma cortina arbórea que minimize o impacte visual sobre 

as zonas residenciais e de equipamento, tal como disposto no n.º 3; 

▪ Cércea máxima de 9 m estabelecida na alínea b) do n.º 4 é excedida no 

edifício 5 (A zona de produção/área fabril e armazém de produtos acabados 
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têm respectivamente a cércea de 16 e 12 m). 

▪ Condicionante decorrente da alínea f) do n.º 4 uma vez que o facto das 

construções encostarem à estrema do terreno inviabiliza o tratamento como 

espaço verde arborizado na faixa de protecção entre os edifícios e os limites 

do lote, sem prejuízo de se assegurar a possibilidade de acesso à circulação 

de veículos de emergência. 

Face à verificação do incumprimento do disposto no artigo 49.º do 

Regulamento do PDM, a Respol deverá remeter à Autoridade de AIA, para 

análise, documento que comprove o necessário cumprimento total dessas 

disposições. 

No que concerne à Qualidade do Ar, importa reter a questão da utilização do 

REZ100 como combustível, a qual deverá ser suspensa até à emissão do 

parecer da APA. 

Quanto ao dimensionamento das chaminés, refira-se que a autorização para a 

manutenção das configurações existentes deverá ser solicitada à respectiva 

entidade coordenadora do licenciamento, de acordo com o estipulado nos n.º 

3 e 4 do artigo 30.º do D.L. n.º 78/2004, de 3 de Abril. 

Nos Recursos Hídricos, importa atender às recomendações expressas quanto 

à implementação do respectivo plano de monitorização e à questão da 

necessidade de obtenção de parecer da autoridade de saúde competente, 

pare efeitos de obtenção de autorização para a utilização de águas residuais 

na rega de jardins no Parque Verde. 

Relativamente aos Resíduos, importa acrescentar que, deverá ser 

regularizado o licenciamento de todas as operações de gestão de resíduos 

(internas e externas) exercidas na instalação acima referidas, devendo a 

Respol concluir a construção do novo parque de deposição de resíduos, que 

deve ser devidamente dimensionado de forma a permitir o acondicionamento 

e manuseamento em condições de higiene e segurança dos diferentes 

resíduos. 

No Ruído, as medições efectuadas indiciam o incumprimento do critério de 

incomodidade nos pontos 2 e 3, pelo que devem ser implementadas as 

medidas preconizadas no EIA e incluídas na presente DIA, no sentido de 

minimizar as emissões de ruído para o exterior. 

A Respol deverá efectuar nova caracterização do ambiente sonoro atendendo 

à necessidade de verificar o ruído residual, devendo a mesma ser remetida à 

Autoridade de AIA, para análise e definição pormenorizada sobre o plano de 

monitorização a implementar. 

Todas as condições acima referidas estão devidamente salvaguardadas na 

presente DIA. 

Sobre a Sócio-economia, refira-se que a Respol constitui factor de 

estabilidade e consolidação do mercado de emprego num cenário 

macroeconómico de perda de capacidade empregadora e de diminuição de 
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unidades industriais; factor de dinâmica comercial diversificada; factor indutor 

de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; contributo no volume de 

exportações e por conseguinte na Balança Comercial e na Balança de 

Pagamentos. 

No que diz respeito à Análise de Riscos, verifica-se que o estabelecimento em 

apreço comporta um risco elevado, de impacte significativo para a saúde 

humana e para o ambiente, face à envolvente. 

Adicionalmente, foram identificados alguns elementos sensíveis (Associação 

Recreativa Desportiva Pinheireisse e a Cooperativa de Ensino, Reabilitação 

de Crianças inadaptadas de Leiria – CERCILEI e zona de pinhal) passíveis de 

ser afectados pelos cenários apresentados. 

Da informação em apreço, parece poder concluir-se que os dois primeiros 

locais referidos poderão ter associada alguma concentração populacional que 

importará ter em consideração. Face ao estado de desenvolvimento das 

alterações objecto do presente estudo e, não sendo possível outra alternativa 

para estes pontos sensíveis, foram impostas medidas técnicas 

complementares de forma a minimizar o risco. 

Assim, para além das medidas já implementadas (bacias de retenção e 

separador de hidrocarbonetos), deverá a Respol garantir a implementação 

das medidas de segurança identificadas, nomeadamente: as acções de 

controlo para a redução ou controlo do risco, mencionadas no Análise 

Preliminar de Perigos, a substituição do equipamento de detecção alerta e 

combate a incêndios e o funcionamento pleno do lavador de gases e a 

conclusão da construção do parque de resíduos. 

Sem prejuízo da possibilidade de serem identificadas outras medidas de 

segurança a implementar no estabelecimento, nomeadamente, após análise 

do respectivo Relatório de Segurança, e para além das medidas já 

identificadas pela Respol, considera-se necessário garantir a existência das 

seguintes medidas adicionais: 

▪ Procedimento de aviso /ensaios de evacuação das zonas sensíveis como a 

Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria – 

CERCILEI; 

▪ Armazém de matérias-primas: 

▪▪ Pisos rebaixados; 

▪▪ Paredes corta-fogo; 

▪ Instalação de tanque de armazenagem temporária de águas contaminadas, 

e respectiva ligação ao armazém e ETARI (para garantir contenção em 

situação de acidente). 

▪ No que diz respeito ao armazém de aguarrás deverá ser apresentada uma 

proposta de medidas, que visem uma barreira entre o estabelecimento e a 

zona de pinhal, por forma a minimizar os efeitos de um acidente no 
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estabelecimento na zona de pinhal e vice-versa.  

No âmbito da aplicação do regime de Prevenção e Controlo Integrados da 

Poluição (PCIP), o operador terá de garantir o estabelecimento de medidas 

destinadas a evitar ou, quando tal não for possível, a reduzir as emissões das 

actividades que as originam, para o ar, água e/ou solo. Assim como, garantir a 

prevenção e controlo do ruído e a produção de resíduos, tendo sempre em 

vista alcançar um nível elevado de protecção do ambiente no seu todo, 

questões a serem salvaguardadas no âmbito do procedimento de 

licenciamento ambiental. 

Da Consulta Pública, a qual revela uma posição favorável por parte das 

entidades e uma posição desfavorável por parte dos particulares, a CA 

considera que da análise específica levada a cabo decorrem medidas de 

minimização e planos de monitorização conducentes a uma resposta às 

diversas situações apresentadas na Consulta Pública. Quanto às questões de 

licenciamento na sua relação com o ordenamento do território, as mesmas 

foram analisadas no âmbito desta AIA. 

Nos Pareceres Externos, saliente-se não só na sua especificidade, as 

diversas matérias aí expressas pelas várias entidades, as quais foram tidas 

em conta na apreciação específica da CA, como a posição favorável face ao 

projecto, por parte dessas entidades. 

Consideram-se como significativos os impactes sócio-económicos e o facto da 

Respol ter encetado um conjunto de acções conducentes a um maior e melhor 

desempenho ambiental, o que não obsta ao cumprimento de todas as 

situações expressas ao longo da presente DIA, tendo a CA emitido parecer 

favorável condicionado e a Autoridade de AIA feito uma proposta de DIA 

favorável condicionada tendo por base este parecer, pelo que se emite DIA 

neste sentido. 
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