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Descrição do 
projeto 

1. A relocalização da Fábrica de Enxofres implica em termos de construção: 
 A construção de eira para armazenagem de enxofre com 958 m2 de 

área total, conforme descrito na pág. 31 do EIA; 
 Esta eira será parcialmente coberta por um telheiro com a área de 

479 m2 conforme referido na pág. 30 do estudo; 
 Instalação de cabine pré fabricada para Posto de Transformação, 

com área de cerca de 40 m2; 
Em termos de intervenções nas edificações existentes (a descrição das 
edificações existentes consta das pág. 19 do EIA) serão realizadas na fase 
pré-projeto obras de alteração do edifício 43 (destinado a armazenagem), 
que se encontram descritas nas págs. 27 a 29 do EIA, sem que no entanto 
estas obras ocasionem o aumento da área de implantação.  
Esclarece-se que para a instalação da área técnica será utilizada a 
construção existente a poente que atualmente é constituída por um 
telheiro parcialmente encerrado o qual será, no âmbito do projeto, 
adicionalmente encerrado, ficando com uma área de cerca de 45 m2 não 
encerrada.  
Quanto à impermeabilização e como resulta dos dados incluídos nas Tabelas 
III.3.2.10.2 e Tabelas III.3.2.10.3 (pág. 68 do EIA), a área adicional a 
impermeabilizar é de cerca de 5460 m2, correspondente à diferença entre a 
área a pavimentar (5505 m2 conforme indicado na referida página e na 
planta de síntese) e a área do edifico a demolir (45m2). 

2. Na planta de síntese atualizada (G_EX_PS_14g) em anexo (anexo 2) foram 
inseridas as informações solicitadas e adicionalmente consideradas as 
correções de áreas de edifícios e telheiros referidas no ponto seguinte. 
Neste âmbito salienta-se que os valores de área de implantação obtidos, 
são iguais aos valores da área de construção e que a questão do 
estacionamento se encontra respondida nos pontos 5 e 12.  

3.  
3.1. Áreas de construção 
As áreas de construção de edifícios e telheiros referidas no EIA foram 
obtidas considerando as áreas construídas existentes (referidas no desenho 
G_EX_PL_14c) e a executar no âmbito do projeto, como de resto referido na 
resposta à questão 1, estando previstas as seguintes obras de construção: 

a) Construção de telheiro com 479 m2 para cobertura parcial da eira de 
enxofres;  

b) Encerramento adicional de 45,32 m2 do telheiro existente no alçado 
poente. 

Obtiveram-se assim os dados referentes às áreas de construção existentes e 
ao somatório das áreas de construção existentes e propostas (existente + 
proposto): 
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Edifícios Telheiros Edifícios Telheiros

Balneário (Edificio 159) 200 200

Armazém (Edifício 43) 2871,80 90,64 2917,12 45,32

Fábrica Enxofres (Edificio R2) 2296 160 2296 639

Casa da caldeira (Edificio 6) 138 138

Edificio 42 45,24 0

PT Sopac (Edificio 4) 77,85 77,85

PT Sapec

Totais 5628,89 250,64 5628,97 684,32

Área total construção

Áreas construção (m2)
 Existente  Existente + Proposto

5879,53 6313,29  
 
Neste âmbito cabe referir que não havendo à data de elaboração do EIA 
informação suficiente sobre o tipo do posto de transformação (PT) e as 
caraterísticas construtivas da respetiva cabine, se optou por não a 
considerar como uma edificação embora na Planta de Síntese (desenho 
G_EX_PS-14f) se tenha afetado uma área estimada de 84 m2 para a sua 
implantação. 
Quanto a este desenho esclarece-se adicionalmente que no quadro de áreas 
estão indicadas as áreas de implantação de edifícios e telheiros (áreas 
cobertas) e não as áreas de construção. Com efeito neste desenho e para 
além da área afeta ao PT está ainda considerada a área de 1500 m2 para 
implantação dum Pavilhão modular amovível (tenda) a qual não constitui 
uma edificação. 
Entretanto e tendo-se detetado divergências entre as áreas de construção 
do existente (obtidas por medição nos ficheiros CAD) e as áreas constantes 
nas respetivas licenças de utilização, procedeu-se ao cálculo daquelas áreas 
através de levantamento topográfico, tendo-se concluído que as áreas 
efetivas de edifícios e telheiros existentes são superiores em 37,81 m2 por 
comparação com as áreas resultantes das medições efetuadas sobre a 
representação em CAD. Adicionalmente obteve-se informação mais precisa 
sobre as características da cabine do PT a qual será uma construção do tipo 
pré-fabricado com uma área de implantação de 40 m2. Assim e com base 
nestes dados procedeu-se ao recálculo das áreas de construção (não 
considerando a tenda de armazenagem) tendo-se obtido os valores 
referidos na tabela seguinte: 

Edifícios Telheiros Edifícios Telheiros

Balneário (Edificio 159) 200 200

Armazém (Edifício 43) 2880,09 90,43 2925,31 45,22

Fábrica Enxofres (Edificio R2) 2292,7 197,43 2292,7 676,43

Casa da caldeira (Edificio 6) 133,6 133,6

Edificio 42 45,24 0

PT Sopac (Edificio 4) 77,85 77,85

PT Sapec 40

Totais 5629,48 287,86 5669,46 721,65

Área total construção 5917,34 6391,1

Áreas construção (m2)
 Existente  Existente + Proposto

 
Assim a efetiva área de construção do projeto (existente mais proposto) é 
de 6391 m2 superior em 77,81 m2 ao valor indicado no EIA devido às 
correções agora introduzidas em resultado do levantamento topográfico 
efetuado. 
Daquele valor total, cerca de 5670 m2 correspondem a áreas de construção 
de edifícios, e este valor, relativamente ao existente representa um 
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aumento de 39,98 m2 de área de construção (40 m2 do PT e 45, 22 m2 do 
encerramento adicional do telheiro do edifício 43, deduzido de 45,24 m2 
correspondente à área do edifício 42 que será demolido).  
Por sua vez o total de área de construção dos telheiros será de cerca de 722 
m2, o que representa um incremento de área de construção, relativamente 
ao existente no valor de 434 m2 (resultante da construção de telheiro na 
eira de enxofre - 479 m2 deduzida da redução na área de construção do 
telheiro do edifício 43, que passa a ser de 45,22 m2). 
 
3.2 Índice de Utilização Líquido 
O resultado do cálculo desde parâmetro urbanístico aferido relativamente à 
parcela SPC foi apresentado na página 163 do EIA. Contudo e dada a 
atualização dos valores de construção apresenta-se o detalhe do cálculo: 

a) De acordo com as áreas constantes do desenho G_EX_PL_14c têm-
se, para além das construções consideradas no projeto, as seguintes 
áreas de construção na parcela: 

Edifícios Telheiros Edifícios Telheiros

Edifício R1 1928 1928

Edifício R5A 927,7 927,7

Edifício R5B 534,6 334 534,6 334

Totais 3390,3 334 3390,3 334

Área total construção

Áreas construção (m2)

3724,33724,3

 Existente  Existente + Proposto

 
b) Considerando adicionalmente as áreas de construção na área de 

intervenção do projeto tem-se assim as seguintes áreas totais de 
construção na parcela SPC: 

Edifícios Telheiros Edifícios Telheiros

Parcela SPC 9019,78 621,86 9059,76 1055,65

Totais

Áreas construção (m2)

9641,64 10115,40

 Existente  Existente + Proposto

 
 

c) Considerando a área da parcela e que a superfície total de 
pavimento (STP) é a área dos edifícios acrescida da área dos 
telheiros quando estes ultrapassam 5% da área do correspondente 
edifício, tem-se assim e quanto ao índice de utilização líquido na 
parcela: 

Parcela SPC 

Superfície Total de Pavimento STP (m2)

Área da parcela (m2)

Índice de utilização líquido

 Existente  Existente + Proposto

104191 104191

0,1 0,1

9551,21 10070,19

 
Ou seja o índice ora calculado não se altera relativamente ao valor 
considerado na página 163 do EIA e mantém-se abaixo do valor limite (0.3), 
estabelecido no artigo 48.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal 
(PDM) de Setúbal. 
 
3.3. Área permeável 
Considerando a impermeabilização atual da parcela e as 
impermeabilizações adicionais a realizar (conforme referido na resposta à 
questão 1) estima-se que na situação pós projeto a área permeável na 
parcela seja de 50.223,97 m2, o que corresponde, tal como referido na 
página 163 do EIA, a 48 % da área da parcela e é superior ao limite de 20% 
estabelecido no artigo 47.º, alínea d), ex vi artigo 48.º do Regulamento do 
PDM de Setúbal. 
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4. Na envolvente do projeto estão implantadas várias vias férreas, cuja 
gestão e domínio são da responsabilidade do SPC (Serviço Português de 
Contentores) e podem ser utilizadas por operadores ferroviários públicos e 
privados, respetivamente CP e Takargo. 
 Na área de acesso ao local do projeto encontram-se 2 vias férreas, que são 
as principais linhas de circulação de mercadorias com destino ou origem no 
parque industrial e com uma utilização frequente, mas dependente dos 
fluxos dos clientes do SPC. Atualmente as mercadorias que mais 
frequentemente circulam nestas vias são contentores marítimos, tubos 
industriais metálicos, amoníaco, biodiesel, bobines de aço, adubos, carvão, 
clinquer, cimentos, e varguinhas de aço. 
A fim de prevenir a ocorrência de acidentes está prevista a instalação de 
medidas adicionais de prevenção e segurança para circulação de pessoas e 
viaturas, como por exemplo a semaforização ou colocação de baias nas 
linhas que atravessam a área de acesso ao local do projeto. 

5. A conexão entre o estabelecimento e a rede rodoviária (EN10-4) 
encontra-se representada na planta (G_AC_PL_14a) em anexo (Anexo 5). 
Assim o acesso ao estabelecimento é realizado através da primeira das duas 
vias de entrada no Parque Industrial até uma rotunda onde se encontra a 
portaria da SAPEC Agro e o parque de estacionamento de viaturas ligeiras, 
que será ampliado conforme referido no ponto 12. Por motivos de 
segurança e de gestão de fluxos, pretende-se limitar o acesso e a circulação 
de viaturas no interior do estabelecimento, pelo que, a partir da portaria a 
circulação de viaturas será restringida àquelas que necessitam 
obrigatoriamente de aceder à área do estabelecimento (por ex.º para cargas 
e descargas ou viaturas de emergência) e será feita através duma via 
interna da parcela SAPEC Agro que comunica através dum portão com a 
parcela SPC. 

6. Na instalação de granulação existem três sistemas de 
captação/tratamento de efluentes gasosos do tipo filtro de mangas, dos 
quais um encontra-se instalado no interior do granulador e os outros dois 
são equipamentos externos. Destes dois filtros, aquele que aspira as poeiras 
na carga e descarga da tremonha de alimentação e do crivo é um filtro de 
alta eficiência e o segundo é um filtro adicional que complementa o 
existente no interior do próprio granulador (conforme ilustrado na figura 
incluída na pág. 55 do EIA). Em qualquer dos casos, a exaustão é constituída 
apenas por ar, não existindo por isso emissão de poluentes para a 
atmosfera. Nestas condições, a emissão pode ser efetuada sem 
comprometer a qualidade do ar ocupacional, para o ambiente interno. Por 
estas razões, os referidos equipamentos não dispõem sequer de qualquer 
conduta de exaustão ou chaminé. 
Em face do exposto, o sistema de captação de poeiras/tratamento de 
efluentes gasosos não está sujeito à disciplina do Decreto-Lei n.º 78/2004, 
de 3 de abril. 
 

7. Conforme referido no Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
(Cf. capítulo III, págs. 27-29 e capítulo V, págs. 188 a 190), a globalidade das 
intervenções que envolvem a remoção de coberturas de fibrocimento está 
associada à fase prévia à execução do projeto (fase pré-projeto). 

Para a remoção das coberturas de fibrocimento, será contratada uma 
empresa habilitada para a gestão de resíduos de construção e demolição 
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contendo amianto (RCDA), garantindo-se o cumprimento de todas as regras 
e requisitos previstos nos Decretos-Lei nºs 266/2007, de 24 de julho, e 
46/2008, de 12 de março e na recente Portaria nº 40/2014, de 17 de 
fevereiro, nas fases de remoção dos materiais contendo amianto, 
armazenagem temporária nos locais de produção, acondicionamento, 
transporte e gestão dos respetivos resíduos de construção e demolição 
gerados. 
 

 
 
Caracterização 
do ambiente 
afetado pelo 
projeto 

8. As págs. 86/87 do EIA fazem referência aos resultados constantes do 
"Estudo de Impacte Ambiental das futuras instalações da Carmona - 
Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, SA. no parque 
Industrial Sapec Bay" - daqui em diante designado EIA Carmona - , cuja 
Declaração de Impacte Ambiental foi emitida em 05/02/2014.  

Assim a informação consultada no EIA Carmona faz referência à realização 
de um estudo hidrogeológico que incluiu 5 sondagens geotécnicas (S1 a S5), 
acompanhadas da execução de ensaios de penetração dinâmica (Standard 
Penetration Test - SPT), tendo sido instalado um tubo piezométrico no furo 
de sondagem (S5). A informação seguidamente apresentada foi retirada do 
EIA da Carmona. 

Características das sondagens realizadas:  

M P

S1 140233 170003 19 7.57 11.43 Seco -

S2 140318 169969 12.5 13.70 -1.20 11.20 1.30

S3 140356 170038 14.32 13.83 0.49 12.50 1.82

S4 140423 169990 8.69 8.85 -0.16 7.40 1.84

S5 140482 170071 8.19 9.28 -1.09 6.85 1.34

Piezometria (m)Sondagem
Coordenadas

Cota (m) Prof. (m)

Prof. 

Cotada 

(m)

Nível da 

água (m)

 

 

Localização do Piezómetro da Sondagem S5: 

 

 

Para melhor enquadramento da localização do Piezómetro da Sondagem S5 
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(EIA Carmona) face à localização da atual fábrica de enxofres e futura 
localização desta fábrica, foi construída a seguinte Figura:  

 

O EIA Carmona refere no capítulo referente à caracterização da situação de 
referência das águas subterrâneas "No que respeita ao aquífero superior, 
Pliocénico, os resultados da monitorização do piezómetro instalado na 
sondagem S5 indicam teores em sólidos em suspensão e arsénio elevados e 
CQO, CBO e pH acima dos valores máximos recomendados para águas 
subterrâneas destinadas à produção de água para consumo humano". Esta 
informação foi utilizada no EIA do projeto em análise (“Relocalização e 
Ampliação da Fábrica de Enxofres”), como informação recente de 
complemento à caracterização qualitativa do aquífero superior na zona em 
estudo. 

Os valores medidos no piezómetro S5 constam de um documento de 
informação complementar ao EIA Carmona, que se junta em anexo (Anexo 
8). 

9.  

a) Descrição do sistema aquífero Bacia Baixo Tejo-sado - Margem Esquerda 

Localmente, a área em estudo localiza-se num dos quatro sistemas 
aquíferos onde se encontra a subunidade Bacia Baixo Tejo-sado, designado 
por Margem Esquerda e assenta nas formações do Pliocénico e nas 
formações detríticas continentais (Miocénico). O complexo Pliocénico 
possui condições hidrológicas muito variáveis, conforme a situação 
geográfica, a natureza litológica das formações e a espessura das camadas. 
Deste modo, ocorrem grandes variações laterais e verticais da 
permeabilidade. 

A área da Bacia Tejo-Sado/Margem esquerda é de 6875,44 km2 (Plano de 
Gestão da Região Hidrográfica do Tejo, Fichas de Diagnóstico, Agosto 2012).  

De acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo, em 
termos de vulnerabilidade, e segundo o método EPPNA, esta massa de água 
subterrânea é classificada com vulnerabilidade média, pertencente à classe 
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V4 (aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica a 
água superficial). Pelo método DRASTIC, esta área apresenta 
vulnerabilidade intermédia (classe 120-159).  

Refira-se contudo que este sistema aquífero é constituído por dois 
subsistemas: 

(i) O subsistema superior de aquífero livre, instalado nas camadas do topo 
do Pliocénico e depósitos detríticos mais recentes, que se sobrepõe a um 
aquífero confinado, multicamada, instalado nas camadas da base do 
Pliocénico do Miocénico superior (greso-calcárias), essencialmente arenoso, 
com a base a cerca de 100 m de profundidade, contacta diretamente ou por 
intermédio de aluviões, com o Estuário do Sado, contendo água salgada. 

(ii) O subsistema inferior de aquífero confinado, também multicamada cujo 
suporte litológico são as formações greso-calcárias da base do Miocénico, 
tendo uma espessura total superior a 500 m, é constituído por várias 
unidades hidrogeológicas.  

Os níveis argilosos, ocorrentes na base do aquífero livre, mais ou menos 
contínuos, limitam a conectividade hidráulica com o aquífero confinado ou 
semi-confinado subjacente, instalado nas camadas base do Pliocénico/topo 
do Miocénico. Também, as formações margosas espessas funcionam como 
um aquitardo e barreira efetiva à migração vertical, proveniente do 
conjunto aquífero sobrejacente.  

O aquífero livre apresenta em geral fraca aptidão hidrogeológica e 
qualidade da água. O aquífero confinado apresenta maior potencial de 
exploração, com águas em geral de boa qualidade (Mendonça, 1993). É 
neste sistema aquífero confinado que estão instaladas as principais 
captações de água para utilização industrial e doméstica da área. 

b) Características do projeto  

Tendo em conta o projeto de relocalização e ampliação da fábrica de 
enxofres, realça-se que não estão previstas alterações significativas a nível 
da impermeabilização dos solos, pelo que não são de considerar alterações 
quer no que se refere à infiltração das águas da chuva quer no que se refere 
à sua drenagem superficial. Assim, não se considera que a recarga do 
sistema aquífero venha a ser afetada pelo projeto. 

Em termos de potencial para ocorrência de situações de derrame e 
contaminação de água subterrâneas, refira-se que no novo projeto não 
serão produzidas águas residuais industriais, estando prevista a reutilização 
da água consumida no processo, e a rede interna de drenagem de águas 
residuais domésticas terá ligação à correspondente rede do Parque 
Industrial gerida pelas Águas do Sado, que conduz as águas residuais para 
tratamento na ETAR de Setúbal (Cf. capítulos III.2.4.3 e III.3.2.8 do EIA). 

Na eventualidade de uma situação de derrame e perda de confinamento 
das substâncias perigosas presentes na futura localização - edifício fabril ou 
armazém, é de esperar que o derrame/descarga fique confinado ao interior 
do edifício já que as substâncias se encontram na forma sólida. No caso do 
enxofre, a libertação/derrame pode também ocorrer na forma de 
suspensão aquosa, na área do enxofre molhável, e uma vez que está 
prevista a impermeabilização do piso do edifício fabril e a existência de 



 
 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Página 8 

Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres 
  

capacidade de contenção interna, considera-se que o derrame ficará 
confinado.  

Considera-se reduzida a hipótese de eventual perda de confinamento das 
substâncias/produtos envolvidas num derrame no interior do perímetro da 
nova localização da fábrica de enxofres ou no transporte de 
substâncias/produtos perigosas no percurso entre a parcela SAPEC Agro e a 
parcela SPC, com posterior afetação de solos e massas de água subterrânea. 
No entanto, nesta eventualidade a contribuição de uma eventual situação 
acidental será diluída na massa de água recetora (aquífero superior), não se 
esperando uma afetação/degradação de qualidade da mesma, a qual já 
revela fraca qualidade, como acima referido. Acresce o facto do aquífero 
superior não ter ligação ao inferior - considerado atualmente de boa 
qualidade e onde estão situadas as captações industriais e para consumo 
humano. 

10. O Regulamento interno do Parque Industrial Sapec Bay em vigor, 
publicado em Diário da República através Portaria nº 63/94, de 28 de 
Janeiro, que se junta em anexo (Anexo 10 - A), não inclui disposições 
relativas à rede de águas pluviais ou às condições de descarga das mesmas. 
Na verdade, a utilização da rede de águas pluviais e as respetivas condições 
de descarga na mesma são reguladas pela empresa gestora do Parque 
Industrial - SAPEC Parques Industriais SA (SPI) -, que emite uma Declaração 
de autorização de descarga de águas pluviais recolhidas nas redes de 
pluviais das instalações em exploração pela Sapec Agro SA.  

Assim, a proponente dispõe de Declaração de autorização de descarga 
válida e eficaz, a qual foi incluída como Anexo A do EIA (concretamente no 
Anexo 1 do projeto), e junta-se novamente em anexo (Anexo 10 - B). 

11. Na envolvente do Parque Industrial Sapec Bay não existem recetores 
isolados e o aglomerado populacional mais próximo é Praias do Sado, que 
se situa a cerca de 1500 m da futura localização da fábrica de enxofres. Por 
outro lado o Parque Industrial Sapec Bay localiza-se junto da Reserva 
Natural do Estuário do Sado (RNES) e uma parte do limite W da RNES 
confina com o Parque, encontrando-se no entanto o seu limite mais 
próximo a cerca de 650 m do local do projeto. 
A localização quer da referida povoação, quer do limite da RNES que confina 
com o Parque Industrial, encontra-se representada na planta de localização 
(desenho G_PL_EX_14a). 
Da análise desta planta, constata-se que em qualquer dos casos estes 
recetores encontram-se situados a N e NE do Parque, sendo que os ventos 
predominantes da região são de N e NW pelo que, nestas condições, estão 
fora da zona de dispersão de emissões poluentes com origem na instalação 
do projeto. 
 

12. Importa ter presente que os edifícios onde será executado o projeto são 
edifícios existentes e com situação jurídica válida, porquanto dispõem de 
autorizações de utilização emitidas pela Câmara Municipal de Setúbal, que 
se juntam em anexo (Anexos 12 A, B, C, D, E e F).  
Acresce que, o PDM de Setúbal, que veio prever a disciplina urbanística a 
vigorar na respetiva área de intervenção, foi originariamente aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/94, de 10 de agosto, ou seja, em 
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momento posterior à construção e emissão das autorizações de utilização 
em apreço, exceto no que se refere ao edifício R2, titulado pela licença de 
utilização n.º 161/11 e o edifício 159, titulado pela licença de utilização n.º 
408/03, sendo de salientar que em relação a estas o disposto no PDM é 
cumprido.  
Considerando a vigência do princípio da garantia ou proteção do existente e 
a salvaguarda dos direitos adquiridos em matéria urbanística (artigo 60.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), com pressuposto em 
edificações existentes construídas ao abrigo do direito anterior, em que, no 
momento da sua construção, eram "legais", então, juridicamente não lhe 
são aplicáveis regras urbanísticas supervenientes.  
No que respeita à aplicação dos parâmetros urbanísticos previstos no PDM 
de Setúbal, deverá ter-se em conta que o estabelecimento/projeto será 
instalado numa determinada parcela de terreno, e que o PDM prevê a 
contabilização das áreas por referência à parcela e não ao limite do 
estabelecimento. 
Assim no ponto 3 foi feita a avaliação de conformidade com o regulamento 
do PDM relativamente aos parâmetros índice de utilização líquida e 
permeabilização da parcela. 

Plano de 45.º 

Procedeu-se ao cálculo para cada um dos edifícios dos ângulos 
relativamente ao limite da parcela das alturas máximas dos corpos dos 
edifícios, tendo-se obtido os seguintes valores: 

Edifício C (m) D(m) Ângulo (º)

Fábrica Enxofres (Edif R2) 12,07 38,36 17

Casa da caldeira (Edif 6) 6,7 21,6 17

Balneário (Edif 159) 3,6 5,3 34

Armazém (Edif 43) 10 5,15 63

C - Altura máxima do corpo do edifício - cércea

D - Distância mínima do edifício ao limite da parcela  
Verifica-se assim que apenas quanto ao edifício 43 é ultrapassado o plano 
de 45.º. Assinala-se que o valor obtido para este edifício já considera o 
aumento de altura das paredes do armazém. 
Relativamente ao edifício 43, não obstante a assinalada ultrapassagem do 
plano dos 45.º, os serviços competentes da Câmara Municipal de Setúbal 
atestam que, dada a envolvente, não são prejudicados os objetivos 
subjacentes àquela regra e que as obras em questão são viáveis, tendo 
emitido Declaração nesse sentido, a qual se junta como Anexo 12 G. 

Estacionamento 

Quanto ao estacionamento está prevista a ampliação para mais de 100 
lugares do atual parque de estacionamento afeto à SAPEC Agro, cuja 
localização se encontra indicada no desenho elaborado e junto em anexo 
para resposta à questão 5. 
 

13. Atendendo a que na área de implantação do projeto vigora o PDM de 
Setúbal, bem como considerando a relação hierárquica e de prevalência 
entre os diferentes instrumentos jurídicos, verifica-se que o referido PDM 
prevalece sobre o Regulamento Interno do Parque Industrial, e que este só 
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terá aplicação nos aspetos em que o PDM de Setúbal seja omisso. 
De todo o modo, considerando a tabela relativa aos valores da área de 
construção de edifícios e telheiros, e as explicitações constantes no ponto 3 
supra, a respeito da impermeabilização da parcela, afigura-se validado e 
demonstrado o cumprimento do índice global do Parque por referência ao 
PDM de Setúbal, bem como quanto às cérceas. Quanto ao edifício 43 
destinado à armazenagem, importa considerar a declaração emitida pela 
Câmara Municipal de Setúbal que atesta a conformidade das respetivas 
obras com o Regulamento do Parque Industrial, junta como Anexo 12 G. 
 

14. Ao nível do descritor Património Cultural, foi apresentado um pedido de 
autorização para estudo, submetido pela Sr.ª Arqueóloga Ana Raquel 
Policarpo no Portal do Arqueólogo, o qual foi autorizado em 10.04.2014, na 
sequência do que e seguindo a metodologia definida pela DGPC foi 
reformulada a informação constante no EIA; esta reformulação consta do 
anexo 14 e inclui a autorização de trabalhos arqueológicos.  
 

Avaliação dos 
potenciais 
impactes do 
projeto 

15.  

15.1 Domínio do estudo 

Foram efetuados testes de sensibilidade relativamente ao domínio a utilizar 
por forma a usar um domínio adequado que refletisse a realidade e 
minimizasse o tempo de cálculo. 
Na verdade, os valores de emissão são tão baixos que, tal como expectável, 
a alteração aos níveis de qualidade do ar apenas se dá de forma sensível a 
algumas centenas de metros das fontes emissoras.  
Quando as fontes são de maior potência, com chaminés de maior dimensão 
e com uma envolvente de orografia complexa, o efeito sugerido (eventual 
aparecimento de níveis elevados a distâncias significativas das fontes), pode 
efetivamente surgir, o que não é o caso. 

15.2 Níveis de Fundo 

Relativamente a esta questão, os valores de fundo aplicados no presente 
estudo foram: 

NO2 = 37,9 µg.m-3 (Média dos máximos diários, Fernando Pó e 
Arcos) 
PM10 = 38,1 µg.m-3 (36º máximo diário, Fernando Pó e Arcos) 
SO2 = 1,6 µg.m-3 (4.º máximo diário, Fernando Pó) 

Optou-se por esta solução em detrimento das médias anuais, tendo como 
perspetiva uma abordagem o mais conservadora possível. Desta forma os 
valores de fundo usados são em geral muito elevados, face à média anual, o 
que força, no caso do NO2 e até mesmo das PM10, os resultados da 
simulação para impactes muito próximos da excedência aos valores limite 
legalmente estabelecidos. Trata-se de uma situação extrema que 
dificilmente alguma vez se irá passar no terreno, face à potência e 
condições de emissão das fontes simuladas.  

15.3 Valores máximos 

A apresentação gráfica (variação espacial) dos valores máximos (com os 
valores de fundo incluídos) está no relatório. Chama-se atenção para o que 
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vem explicado no ponto 2.4 (páginas 18 e 19) do Relatório para Avaliação da 
Emissão de Poluentes das Fábricas de Enxofres, Inseticidas e Herbicidas 
(Anexo V.3.1 ao EIA), em particular, a partir do sétimo parágrafo. O 
exercício de subtração simples dos valores de fundo, apenas iria conduzir a 
imagens semelhantes (o mesmo padrão), mas com uma escala 
substancialmente inferior (da ordem de grandeza do valor de fundo usado 
em cada um dos poluentes). 
Sugere-se no pedido de esclarecimento, a subtração dos níveis de fundo 
inseridos aos valores estimados por modelação apresentados nas tabelas de 
resultados de cada poluente. Dando resposta a este pedido na Tabela 1 
apresentam-se os valores estimados subtraindo os valores de fundo. 
 
Tabela 1: Valores de estimados por modelação aos quais foi subtraído à posteriori o valor de 

fundo. 

POLUENTE 
VALOR DE FUNDO 

(g.m-3) 
BASE DE CÁLCULO 

VALOR ESTIMADO 

SUBTRAINDO O 

VALOR DE FUNDO 

(g.m-3) 

NO2 37,9 
HORÁRIO 3,1 

ANUAL 1,9 

SO2 1,6 
Horário 2,1 

Diário 0,7 

PM10 38,1 
DIÁRIO 3,5 

ANUAL 0 

 
 

16. No que diz respeito à delimitação da REN do concelho de Setúbal, 
conforme referido na pág. 7 do EIA, importa ter em conta que a última 
alteração ao PDMS, aprovada pela deliberação de 28 de setembro e 1 de 
outubro de 2012, publicada através do Aviso n.º 9397/2013 (2.ª série), de 
22 de julho, foi delimitada a REN, a qual se encontra pendente de 
aprovação, nos termos do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 
Agosto. Esta delimitação não abrange a área do projeto, conforme resulta 
das plantas de ordenamento publicadas por meio do referido Aviso, bem 
como das plantas de condicionantes em vigor. 
No entanto, como resulta do parecer da CNREN de 24.02.2012, que se junta 
em anexo (Anexo 16 - A), a área respeitante ao Parque Industrial onde será 
executado o projeto não reúne condições para ser considerada área de 
máxima infiltração (terminologia do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, 
substituída por “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos ao 
abrigo do novo regime jurídico da REN), e nessa medida na proposta de 
delimitação da REN não existe área delimitada como área de máxima 
infiltração/área estratégica de recarga e aquífero, como consta da memória 
descritiva da proposta de delimitação da REN na área da Mitrena, que se 
junta também em anexo (Anexo 16 - B). 

17. Relativamente à realização de trabalhos arqueológicos de prospeção e 
caracterização, e à definição de medidas de minimização neste âmbito, 
remete-se para os documentos juntos como Anexos 14 A e 14 B. 

18. O projeto em análise não configura um estabelecimento abrangido pelas 
disposições estabelecidas no Decreto-lei nº 254/2007, de 12 de Julho 
(regime de prevenção de acidentes graves - RPAG) pois, apesar de estar 
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Setúbal, 16 de abril de 2014 

prevista a presença de substâncias perigosas referidas no anexo I ou anexo 
II do referido Diploma, as quantidades máximas destas substâncias 
presentes ou suscetíveis de estarem presentes em qualquer momento na 
situação pós-projeto, será inferior aos limiares para enquadramento no 
RPAG, considerando a comparação direta com os limiares do anexo I ou 
anexo II. Esta fundamentação encontra-se no capítulo V.4 do EIA (Cf. págs. 
240 e 241 do EIA). 

O mesmo entendimento está expresso no Parecer da APA de 18/12/2013 
(referência S10316-201312-DAIA.DPP) que se junta em anexo (Anexo 18), o 
qual refere que o estabelecimento SAPEC Agro Enxofres não ficará 
abrangido pelo Decreto-lei nº 254/2007, de 12 de Julho, pelas razões já 
expostas. 

Medidas de 
mitigação e 
programas de 
monitorização 

19. Face à atualização do texto relativo ao Património cultural procedeu-se 
à revisão das medidas de minimização preconizadas no EIA, aditando-se a 
seguinte: 
 Acompanhamento arqueológico da obra, durante todos os trabalhos que 
impliquem a remoção e o revolvimento do solo. 

20. A monitorização será efetuada na última caixa (designada Caixa P11) 
com efluentes gerados exclusivamente na parcela SPC a ocupar pelo 
projeto, i.e., antes da ligação à rede de pluviais com outras entradas. A 
referida Caixa P11 encontra-se identificada na planta da rede de drenagem 
de águas pluviais (G_EX_ESP_14f), enviada em anexo ao EIA. 

RNT Junta-se uma nova versão do RNT em que se incluíram algumas 
explicitações resultantes dos esclarecimentos prestados e em que se 
procedeu a correção de algumas gralhas. 
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Anexo 2 - Planta geral 
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Anexo 5 - Planta representativa dos acessos e estacionamento 
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Anexo 8 - Aditamento ao EIA da instalação da Carmona 
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Anexo 10-A - Regulamento do Parque Industrial Sapec bay 
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Anexo 10-B - Declaração de descarga de águas pluviais emitida 
pela SPI 
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Anexos 12-A,B,C,D,E,F - Licenças/autorizações de utilização dos 
edifícios que integram o projeto 
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Anexo 12-G - Declaração emitida pela C.M. Setúbal relativa ao 
plano dos 45º 
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Anexo 14 - Texto reformulado do descritor "Património Cultural" 



 
 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
 

Relocalização e Ampliação da Fábrica de Enxofres 
  

 

 

 

Anexo 16-A - Ata da reunião da CNREN 
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Anexo 16-B - Memória descritiva da alteração à delimitação da REN 
de Setúbal 
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Anexo 18 - Parecer emitido pela APA acerca do enquadramento no 
RPAG 

 


