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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO, DO PROJETO E DA FASE EM QUE 

O presente documento constitui o Relatório 

da Fábrica Torrejana, S.A., localizad

encontra em fase de exploração.

A Fábrica Torrejana dedica a sua atividade essencialmente à p

biocombustíveis e seus derivados, à r

alimentares e seus derivados. O recinto da instalação a

com cerca de 10 ha.  

O presente EIA foi desenvolvido com o objetivo de responder aos requisitos estabelecidos no 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro

de Impacte Ambiental (RJAIA), aplicável aos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem 

efeitos significativos no ambiente.

Ao abrigo da referida legislação, considerand

de 48.792 m2 (4,88 ha), a Fábrica Torrejana encontra

alínea a) Tratamento de produtos intermediários e fabrico de produtos

Anexo I), do Ponto 6 - Indústria química

área superior a 3 ha. 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA E DO PROPONENTE 

O promotor das instalações é 

atividade é a Direção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo

 

Volume 1 – Relatório Síntese 

 
FÁBRICA TORREJANA, S.A. 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

 

Volume 1 Volume 1 Volume 1 Volume 1 ––––    Relatório SínteseRelatório SínteseRelatório SínteseRelatório Síntese    

  

IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO, DO PROJETO E DA FASE EM QUE SE ENCONTRA

o Relatório Síntese (Volume 1) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

localizada na freguesia de Riachos, do concelho de Torres Novas

. 

Torrejana dedica a sua atividade essencialmente à produção e 

seus derivados, à refinação e embalamento de azeites

O recinto da instalação apresenta uma área de 4,88 ha

O presente EIA foi desenvolvido com o objetivo de responder aos requisitos estabelecidos no 

B/2013, de 31 de outubro, que estabelece o novo Regime Jurídico de Avaliação 

de Impacte Ambiental (RJAIA), aplicável aos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem 

efeitos significativos no ambiente. 

Ao abrigo da referida legislação, considerando que o recinto da instalação fabril

a Fábrica Torrejana encontra-se sujeita ao procedimento de AIA, ao abrigo da 

alínea a) Tratamento de produtos intermediários e fabrico de produtos (projetos não incluídos no 

Indústria química, do Anexo II do referido diploma legal, por apresentar uma 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA E DO PROPONENTE 

 a empresa Fábrica Torrejana, S.A., cuja entidade licenciadora da 

da Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE-LVT

1

 

SE ENCONTRA 

Impacte Ambiental (EIA) 

Torres Novas, que se 

rodução e comercialização de 

azeites e óleos vegetais 

4,88 ha, num terreno 

O presente EIA foi desenvolvido com o objetivo de responder aos requisitos estabelecidos no 

novo Regime Jurídico de Avaliação 

de Impacte Ambiental (RJAIA), aplicável aos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem 

 apresenta uma área 

se sujeita ao procedimento de AIA, ao abrigo da 

(projetos não incluídos no 

, por apresentar uma 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA E DO PROPONENTE  

entidade licenciadora da 

LVT).  
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A autoridade do processo de Avaliação de Impacte Ambiental é, neste caso, a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA 
PERÍODO DE ELABORAÇÃO

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que se apresenta é da 

Consultores em Ambiente e Paisagismo, Lda., em colaboração com 

Indústrias do Couro (CTIC). A equipa técnica participante na elaboração do presente estudo encontra

se apresentada no início deste documento.

Os trabalhos de elaboração do presente EIA foram desenvolvidos entre 

2015, estabelecendo-se contactos permanent

instalação industrial. 

2 APRESENTAÇÃO DO ESTU

2.1 ENQUADRAMENTO LEGAL 

O presente Estudo de Impacte Ambiental

de Impacte Ambiental (RJAIA), publicado pelo 

revogar o Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de m

novembro), que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 85/337/CEE, com as alterações 

introduzidas pela Diretiva 97/11/CE, do Conselho de 3 de Março de 1997.

Dentro do setor da indústria de produção de óleos e gorduras animais e vegetais, considerando que a 

Fábrica Torrejana tem uma capacidade nominal de 

azeite e de óleos vegetais, o projeto 

uma vez que o valor de produção é inferior ao limiar estabelecido 

gorduras animais e vegetais, do Ponto 7 

produto final para óleos e gorduras vegetais.

Contudo, ao abrigo da referida legislação, considerando que o recinto da instalação fabril apresenta 

uma área de 48.792 m2 (4,88 ha),

ao abrigo da alínea a) Tratamento de produtos intermediários e fabrico de produtos

incluídos no Anexo I), do Ponto 6 

ao limiar estabelecido de 3 ha. 

O presente EIA tem assim como

sua atual área de implantação e com as atuais capacidades de produção, tratando
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A autoridade do processo de Avaliação de Impacte Ambiental é, neste caso, a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA E RESPECTIVO 
PERÍODO DE ELABORAÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que se apresenta é da autoria da Horizonte de Projecto 

em Ambiente e Paisagismo, Lda., em colaboração com Centro Tecnológico das 

A equipa técnica participante na elaboração do presente estudo encontra

se apresentada no início deste documento. 

trabalhos de elaboração do presente EIA foram desenvolvidos entre abril de 2013 a 

se contactos permanentes entre a equipa de EIA e os responsáveis pela 

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

ENQUADRAMENTO LEGAL  

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) tem como base o novo Regime J

(RJAIA), publicado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro

Lei n.º 69/2000 de 3 de maio (alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de 

para a ordem jurídica interna a Diretiva 85/337/CEE, com as alterações 

s pela Diretiva 97/11/CE, do Conselho de 3 de Março de 1997. 

Dentro do setor da indústria de produção de óleos e gorduras animais e vegetais, considerando que a 

Fábrica Torrejana tem uma capacidade nominal de produção anual de 297 t/dia de refinação de 

ite e de óleos vegetais, o projeto não se encontra sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental

uma vez que o valor de produção é inferior ao limiar estabelecido na alínea a) Produção de óleos e 

gorduras animais e vegetais, do Ponto 7 - Indústria Alimentar, do Anexo II do RJAIA

produto final para óleos e gorduras vegetais. 

o abrigo da referida legislação, considerando que o recinto da instalação fabril apresenta 

(4,88 ha), a Fábrica Torrejana encontra-se sujeita ao procedimento de AIA, 

ao abrigo da alínea a) Tratamento de produtos intermediários e fabrico de produtos

, do Ponto 6 - Indústria química, do Anexo II, por apresentar uma área superior 

O presente EIA tem assim como objetivo submeter a Avaliação de Impacte Ambiental a instalação na 

sua atual área de implantação e com as atuais capacidades de produção, tratando

A autoridade do processo de Avaliação de Impacte Ambiental é, neste caso, a Comissão de 

LVT). 

ELABORAÇÃO DO EIA E RESPECTIVO 

da Horizonte de Projecto - 

Centro Tecnológico das 

A equipa técnica participante na elaboração do presente estudo encontra-

de 2013 a janeiro de 

es entre a equipa de EIA e os responsáveis pela 

novo Regime Jurídico da Avaliação 

B/2013, de 31 de outubro, que veio 

Lei n.º 197/2005 de 8 de 

para a ordem jurídica interna a Diretiva 85/337/CEE, com as alterações 

Dentro do setor da indústria de produção de óleos e gorduras animais e vegetais, considerando que a 

t/dia de refinação de 

encontra sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 

) Produção de óleos e 

RJAIA, de 400 t/dia de 

o abrigo da referida legislação, considerando que o recinto da instalação fabril apresenta 

ujeita ao procedimento de AIA, 

ao abrigo da alínea a) Tratamento de produtos intermediários e fabrico de produtos (projetos não 

, por apresentar uma área superior 

submeter a Avaliação de Impacte Ambiental a instalação na 

sua atual área de implantação e com as atuais capacidades de produção, tratando-se portanto da 
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regularização de uma instalação existente, dando ainda cump

fixadas no novo Título de Exploração n.º 39191/2014

(Anexo C do Volume 2 do EIA), 

Estudo de Impacte Ambiental.  

Na elaboração do EIA foi ainda considerada a Portaria n.º 330/2001, de 2 de 

introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 13

técnicas para a estrutura do EIA.

Foram também tidos em consideração

e critérios publicados para cada especialidade analisada.

Para elaboração do Resumo Não Técnico (RNT) foram seguidas as recomendações publicadas pelo 

ex-IPAMB em 1998 (“Critérios de Boa Prática 

Técnicos”), considerando a revisão efetuada em 2008, preconizada pela Associação Portuguesa de 

Avaliação de Impactes (APAI), em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

2.2 METODOLOGIA GERAL DE DESENVOLV

A avaliação de impacte ambiental é, por definição, uma ferramenta de avaliação prévia dos efeitos de 

um determinado projeto no ambiente

Contudo, tratando-se o presente processo de uma 

Ambiental, consiste numa instalação existente em laboração, a qual tem sido sujeita a um processo 

dinâmico de modernização gradual ao longo da sua existência, a avaliação de impactes incidirá sobre 

a sua exploração. 

Assim, o presente EIA pretende 

e identificar as mais-valias efetivas da 

correção e melhoria do desempenho ambiental do

Os trabalhos desenvolvidos para a elaboração do presente EIA incluíram as fases que se descrevem 

seguidamente: 

• recolha e análise de informação bibliográfica relevante para o desenvolvimento dos trabalhos 

de elaboração do estudo;

• pedido de informação e dados a entidades 

do Volume 2 do presente EIA, apresenta

e das informações fornecidas, bem como a cópias das referidas comunicações;

• recolha de informações no local 

por toda a equipa técnica, tendo por objetivos:
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instalação existente, dando ainda cumprimento às condições estabelecidas 

Exploração n.º 39191/2014-1 de estabelecimento industrial Tipo 1 SIR, 

(Anexo C do Volume 2 do EIA), emitido em março de 2014, nomeadamente a apresentação do 

ração do EIA foi ainda considerada a Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, com as retificações 

introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 13-H/2001, de 31 de maio, que fixa as normas 

técnicas para a estrutura do EIA. 

Foram também tidos em consideração os diplomas legais aplicáveis, assim como as normas técnicas 

e critérios publicados para cada especialidade analisada. 

Para elaboração do Resumo Não Técnico (RNT) foram seguidas as recomendações publicadas pelo 

IPAMB em 1998 (“Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não 

Técnicos”), considerando a revisão efetuada em 2008, preconizada pela Associação Portuguesa de 

Avaliação de Impactes (APAI), em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

METODOLOGIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO DO EIA 

A avaliação de impacte ambiental é, por definição, uma ferramenta de avaliação prévia dos efeitos de 

um determinado projeto no ambiente. 

o presente processo de uma regularização, cujo objeto de

uma instalação existente em laboração, a qual tem sido sujeita a um processo 

dual ao longo da sua existência, a avaliação de impactes incidirá sobre 

pretende avaliar os impactes decorrentes da exploração da Fábrica Torrejana 

efetivas da sua laboração, bem como introduzir medidas que promovam a 

do desempenho ambiental do seu funcionamento. 

esenvolvidos para a elaboração do presente EIA incluíram as fases que se descrevem 

recolha e análise de informação bibliográfica relevante para o desenvolvimento dos trabalhos 

de elaboração do estudo; 

pedido de informação e dados a entidades detentores de informação relevante (no anexo A 

do Volume 2 do presente EIA, apresenta-se um quadro resumo das comunicações efetuadas 

e das informações fornecidas, bem como a cópias das referidas comunicações;

recolha de informações no local da instalação e sua envolvente, através de visitas de campo 

por toda a equipa técnica, tendo por objetivos: 

3

rimento às condições estabelecidas 

1 de estabelecimento industrial Tipo 1 SIR, 

emitido em março de 2014, nomeadamente a apresentação do 

bril, com as retificações 

aio, que fixa as normas 

os diplomas legais aplicáveis, assim como as normas técnicas 

Para elaboração do Resumo Não Técnico (RNT) foram seguidas as recomendações publicadas pelo 

para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não 

Técnicos”), considerando a revisão efetuada em 2008, preconizada pela Associação Portuguesa de 

Avaliação de Impactes (APAI), em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

A avaliação de impacte ambiental é, por definição, uma ferramenta de avaliação prévia dos efeitos de 

de Estudo de Impacte 

uma instalação existente em laboração, a qual tem sido sujeita a um processo 

dual ao longo da sua existência, a avaliação de impactes incidirá sobre 

avaliar os impactes decorrentes da exploração da Fábrica Torrejana 

bem como introduzir medidas que promovam a 

esenvolvidos para a elaboração do presente EIA incluíram as fases que se descrevem 

recolha e análise de informação bibliográfica relevante para o desenvolvimento dos trabalhos 

detentores de informação relevante (no anexo A 

se um quadro resumo das comunicações efetuadas 

e das informações fornecidas, bem como a cópias das referidas comunicações; 

através de visitas de campo 
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o a realização de uma análise preliminar dos dados relevantes aos descritores 

ambientais em estudo;

o a identificação dos locais críticos sob o ponto de vista de cada 

o a determinação das faixas potencialmente expostas a impactes negativos;

• realização da caracterização da situação atual relativamente aos vários descritores 

ambientais relevantes;  

• avaliação de impactes negativos e positivos sobre os vá

decorrentes da atividade/exploração da instalação e previsão de impactes ambientais no caso 

da respetiva desativação;

• preconização de medidas de minimização sobre os impactes negativos anteriormente 

avaliados e potenciação dos i

• elaboração, edição e entrega do EIA.

Durante o desenvolvimento dos trabalhos inerentes ao presente estudo, foram realizados vários 

contactos com o proponente bem como reuniões parciais entre elementos da equipa do EIA, o que 

favoreceu o desenvolvimento integrado dos trabalhos, permitindo trocas de informação permanentes 

com o objetivo de serem implementadas as soluções técnicas mais favoráveis, do ponto de vista das 

vertentes ambientais analisadas.

2.3 ESTRUTURA DO EIA 

O EIA apresenta a seguinte estrutura:

• PEÇAS ESCRITAS:

- Resumo Não Técnico

- Volume 1 - Relatório 

- Volume 2 - Anexos Técnicos

• PEÇAS DESENHADAS

- Volume 3 – Peças Desenhadas

No Resumo Não Técnico (RNT) apresenta

ao leitor familiarizar-se com as principais questões relacionadas 

documento indicado para a consulta do público, a realizar no âmbito do processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA). 

No Relatório Síntese, apresenta

em análise, contemplando a descrição da instalação
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a realização de uma análise preliminar dos dados relevantes aos descritores 

ambientais em estudo; 

a identificação dos locais críticos sob o ponto de vista de cada descritor ambiental;

a determinação das faixas potencialmente expostas a impactes negativos;

realização da caracterização da situação atual relativamente aos vários descritores 

avaliação de impactes negativos e positivos sobre os vários descritores ambientais 

decorrentes da atividade/exploração da instalação e previsão de impactes ambientais no caso 

da respetiva desativação; 

preconização de medidas de minimização sobre os impactes negativos anteriormente 

avaliados e potenciação dos impactes positivos expectáveis; 

elaboração, edição e entrega do EIA. 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos inerentes ao presente estudo, foram realizados vários 

contactos com o proponente bem como reuniões parciais entre elementos da equipa do EIA, o que 

favoreceu o desenvolvimento integrado dos trabalhos, permitindo trocas de informação permanentes 

com o objetivo de serem implementadas as soluções técnicas mais favoráveis, do ponto de vista das 

vertentes ambientais analisadas. 

enta a seguinte estrutura: 

PEÇAS ESCRITAS: 

Resumo Não Técnico 

Relatório Síntese  

Anexos Técnicos 

PEÇAS DESENHADAS 

Peças Desenhadas 

(RNT) apresenta-se um texto, redigido em linguagem simples, que permite 

se com as principais questões relacionadas as instalações e constitui o 

documento indicado para a consulta do público, a realizar no âmbito do processo de Avaliação de 

, apresenta-se toda a informação relevante relativa aos descritores ambientais 

e, contemplando a descrição da instalação industrial, a caracterização do estado do 

a realização de uma análise preliminar dos dados relevantes aos descritores 

descritor ambiental; 

a determinação das faixas potencialmente expostas a impactes negativos; 

realização da caracterização da situação atual relativamente aos vários descritores 

rios descritores ambientais 

decorrentes da atividade/exploração da instalação e previsão de impactes ambientais no caso 

preconização de medidas de minimização sobre os impactes negativos anteriormente 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos inerentes ao presente estudo, foram realizados vários 

contactos com o proponente bem como reuniões parciais entre elementos da equipa do EIA, o que 

favoreceu o desenvolvimento integrado dos trabalhos, permitindo trocas de informação permanentes 

com o objetivo de serem implementadas as soluções técnicas mais favoráveis, do ponto de vista das 

se um texto, redigido em linguagem simples, que permite 

instalações e constitui o 

documento indicado para a consulta do público, a realizar no âmbito do processo de Avaliação de 

se toda a informação relevante relativa aos descritores ambientais 

, a caracterização do estado do 
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ambiente, quer na vertente natural quer na social, bem como a descrição dos impactes ambientais e 

medidas de minimização. 

A caracterização da situação existente constitui a

e quantificação dos impactes ambientais da instalação e a descrição das medidas de minimização e 

técnicas propostas para evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos decorrentes da 

atividade/exploração da instalação e para potenciar os impactes positivos. São ainda analisados os 

impactes associados a potenciais riscos inerentes à fase de exploração deste tipo de instalações e 

estabelecidas as respetivas medidas aplicáveis para a minimização da probab

dos riscos.  

A estrutura para o Relatório Síntese

Capítulo 1 – Introdução

se identifica o projeto, a fase em que este se encontra, a entidade licenc

os responsáveis pela elaboração do Projecto e do EIA.

Capítulo 2 – Apresentação do Estudo

estrutura geral do EIA, a metodologia aplicada no desenvolvimento dos trabalhos. 

Capítulo 3 – Objetivos e Justificação da Instalação

necessidade da instalação, bem como os antecedentes 

Capítulo 4 – Descrição do Projecto

projeto, incluindo a apresentação da localização, o respetivo enquadramento nos 

instrumentos de gestão territorial em vigor, a descrição geral da instalação e respetivas 

características principais. 

Capítulo 5 – Caracterização Ambiental da Zona em estudo

consideravelmente afetado pela exploração da instalação, incluindo as vertentes natural e 

social da envolvente do mesmo.

Capítulo 6 – Avaliação de Impactes Ambientais

principais alterações favoráveis e desfavoráveis, pr

e sociais, resultantes da exploração da instalação industrial.

Capítulo 7 – Medidas de Minimização e Recomendações

Minimização previstas para reduzir ou compensar os impactes negativos signi

previstos e para potenciar os eventuais impactes positivos.

Capítulo 8 – Síntese de Impactes e Conclusões

aspetos desenvolvidos no EIA e se apresentam, de forma sucinta, as principais 
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ambiente, quer na vertente natural quer na social, bem como a descrição dos impactes ambientais e 

A caracterização da situação existente constitui a informação de base para a identificação, descrição 

e quantificação dos impactes ambientais da instalação e a descrição das medidas de minimização e 

técnicas propostas para evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos decorrentes da 

ção da instalação e para potenciar os impactes positivos. São ainda analisados os 

impactes associados a potenciais riscos inerentes à fase de exploração deste tipo de instalações e 

estabelecidas as respetivas medidas aplicáveis para a minimização da probabilidade de ocorrência 

Síntese consiste no seguinte: 

Introdução, em que se efetua uma apresentação do Relatório Síntese, em que 

se identifica o projeto, a fase em que este se encontra, a entidade licenciadora, o proponente, 

os responsáveis pela elaboração do Projecto e do EIA. 

Apresentação do Estudo, em que se indica o enquadramento legal do EIA, a 

estrutura geral do EIA, a metodologia aplicada no desenvolvimento dos trabalhos. 

Objetivos e Justificação da Instalação, em que se descrevem os objetivos e 

necessidade da instalação, bem como os antecedentes e historial da atividade

Descrição do Projecto, onde se faz uma descrição dos aspetos gerais do 

o a apresentação da localização, o respetivo enquadramento nos 

instrumentos de gestão territorial em vigor, a descrição geral da instalação e respetivas 

características principais.  

Caracterização Ambiental da Zona em estudo, suscetível de ser

consideravelmente afetado pela exploração da instalação, incluindo as vertentes natural e 

social da envolvente do mesmo. 

Avaliação de Impactes Ambientais, que engloba a avaliação global das 

principais alterações favoráveis e desfavoráveis, produzidas sobre os parâmetros ambientais 

e sociais, resultantes da exploração da instalação industrial. 

Medidas de Minimização e Recomendações, estabelece as Medidas de 

Minimização previstas para reduzir ou compensar os impactes negativos signi

previstos e para potenciar os eventuais impactes positivos. 

Síntese de Impactes e Conclusões, em que são apontados os principais 

aspetos desenvolvidos no EIA e se apresentam, de forma sucinta, as principais 

5

ambiente, quer na vertente natural quer na social, bem como a descrição dos impactes ambientais e 

informação de base para a identificação, descrição 

e quantificação dos impactes ambientais da instalação e a descrição das medidas de minimização e 

técnicas propostas para evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos decorrentes da 

ção da instalação e para potenciar os impactes positivos. São ainda analisados os 

impactes associados a potenciais riscos inerentes à fase de exploração deste tipo de instalações e 

ilidade de ocorrência 

, em que se efetua uma apresentação do Relatório Síntese, em que 

iadora, o proponente, 

, em que se indica o enquadramento legal do EIA, a 

estrutura geral do EIA, a metodologia aplicada no desenvolvimento dos trabalhos.  

, em que se descrevem os objetivos e 

e historial da atividade.  

, onde se faz uma descrição dos aspetos gerais do 

o a apresentação da localização, o respetivo enquadramento nos 

instrumentos de gestão territorial em vigor, a descrição geral da instalação e respetivas 

, suscetível de ser 

consideravelmente afetado pela exploração da instalação, incluindo as vertentes natural e 

, que engloba a avaliação global das 

oduzidas sobre os parâmetros ambientais 

, estabelece as Medidas de 

Minimização previstas para reduzir ou compensar os impactes negativos significativos 

, em que são apontados os principais 

aspetos desenvolvidos no EIA e se apresentam, de forma sucinta, as principais 
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condicionantes e impactes 

medidas de minimização, resultado da avaliação efetuada no Capítulo 6, apresentando

respetivas conclusões do estudo. 

Capítulo 9 – Lacunas de Informação, 

para a elaboração do EIA.

No volume de Anexos Técnicos

suporte e o cabal entendimento do Relatório Síntese.

Por fim, do volume de Peças Desenhadas

análise e interpretação das peças escritas apresentadas. O conjunto de peças desenhadas 

elaboradas inclui: 

Desenho EIA-FT-1 -  Enquadramento a nível nacional, regional e administrativo

Desenho EIA-FT-2 -  Planta de localização

Desenho EIA-FT-3 -  Fotoplano com 

Desenho EIA-FT-4 -  Planta 

Desenho EIA-FT-5 -  Extrato da Carta Geológica

Desenho EIA-FT-6 -  Pedologia 

Desenho EIA-FT-7 -  Pedologia 

Desenho EIA-FT-8 -  Recursos hídricos

Desenho EIA-FT-9 -  Localização e identificação dos locais de medição acústica

Desenho EIA-FT-10 -  Componente 

Desenho EIA-FT-11 -  Extrato da Planta de 

Desenho EIA-FT-12 -  Extrato 

Desenho EIA-FT-13 -  01 – 

Urbanística

Desenho EIA-FT-14 -  Extrato da Planta da 

Desenho EIA-FT-15 -  Áreas incluídas

Desenho EIA-FT-16 -  Extrato da Planta da 

Desenho EIA-FT-17 -  Áreas incluídas na REN

Desenho EIA-FT-18 -  Extrato da 

Desenho EIA-FT-19 -  Extrato da 

Desenho EIA-FT-20 -  Síntese de Condicionantes

Desenho EIA-FT-21 -  Ocupação 

Desenho EIA-FT-22 -  Componente 

Desenho EIA-FT-23 -  Componente 

Desenho EIA-FT-24 -  Componente 

Desenho EIA-FT-25 -  Componente 
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condicionantes e impactes associados ao projeto em estudo bem como as respetivas 

medidas de minimização, resultado da avaliação efetuada no Capítulo 6, apresentando

respetivas conclusões do estudo.  

Lacunas de Informação, identificadas durante o desenvolvimento d

para a elaboração do EIA. 

Anexos Técnicos inclui-se toda a informação de pormenor técnico necessária para o 

suporte e o cabal entendimento do Relatório Síntese. 

Peças Desenhadas constam todos os elementos grá

análise e interpretação das peças escritas apresentadas. O conjunto de peças desenhadas 

Enquadramento a nível nacional, regional e administrativo

Planta de localização 

Fotoplano com localização da instalação 

Planta Geral de Implantação 

Extrato da Carta Geológica 

Pedologia – Carta de Solos 

Pedologia – Carta de Capacidade de Uso do Solo 

Recursos hídricos 

Localização e identificação dos locais de medição acústica

Componente Ecologia - Carta de Biótopos  

Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Torres Novas

Extrato do PU de Riachos 

 Ordenamento – Síntese PDM; 02 – Ordenamento 

Urbanística 

Extrato da Planta da RAN do PDM de Torres Novas 

Áreas incluídas na RAN e Áreas afetas a projeto de emparcelamento rural 

Extrato da Planta da REN do concelho de Torres Novas

Áreas incluídas na REN 

Extrato da Planta de Condicionantes do PDM de Torres Novas

Extrato da Planta de Condicionantes do PDM de Torres 

Síntese de Condicionantes 

Ocupação atual do solo 

Componente Património Cultural – Situação de referência

Componente Património Cultural – Visibilidade do solo prospetado 

Componente Paisagem – Fisiografia 

Componente Paisagem - Hipsometria 

associados ao projeto em estudo bem como as respetivas 

medidas de minimização, resultado da avaliação efetuada no Capítulo 6, apresentando-se as 

identificadas durante o desenvolvimento dos trabalhos 

se toda a informação de pormenor técnico necessária para o 

constam todos os elementos gráficos necessários à 

análise e interpretação das peças escritas apresentadas. O conjunto de peças desenhadas 

Enquadramento a nível nacional, regional e administrativo 

Localização e identificação dos locais de medição acústica 

Torres Novas 

Ordenamento – Situação 

 

e Áreas afetas a projeto de emparcelamento rural 

Torres Novas  

Torres Novas 

Torres Novas. Legenda 

Situação de referência 

Visibilidade do solo prospetado  
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3 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO 

3.1 ANTECEDENTES E HISTORIAL DA ACTIVIDADE

A Fábrica Torrejana de Biocombustíveis, S.A., adquiriu em 2003 uma unidade desativada que se 

dedicava à extração de óleo de bagaço de azeitona e à refinação de óleos vegetais. 

Após a aquisição, a empresa entregou um pedido de autorização de localização na C

de Torres Novas e em Maio de 2004 submeteu para aprovação o Projeto de Instalação de unidade 

industrial (fase 1) na Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE 

obtido em 2005 a autorização de localização, q

quer da Direção Regional de Economia, para o estabelecimento industrial do Tipo 2, com uma área 

de implantação de 3920m2, associada a uma capacidade instalada de 40.000 toneladas por ano de 

produção de biodiesel, ou seja, cerca de 120t/dia.

Em Setembro de 2005, a Fábrica Torrejana apresenta um Projeto de Alteração ao pedido de 

instalação de unidade industrial (fase 2) na Direção Regional de Economia e Vale do Tejo (DRE 

LVT), que visa a autorização prévia d

sido obtida autorização de exploração englobando a atividade de valorização de óleos e gorduras 

alimentares usados (em Maio de 2007), com os códigos LER 190809 (misturas de gorduras e 

óleo/água, contendo apenas óleos e gorduras alimentares) e LER 200125 (óleos e gorduras 

alimentares).  

Em 2007, a empresa procedeu junto da Dire

(DRE - LVT) ao pedido de atualização da 

que houvesse lugar a alterações nas áreas cobertas.

Ainda em 2007 e face às necessidades decorrentes do mercado, a empresa apresentou à 

um segundo pedido de autorização de aumento de capacidade de produção para 300

de biodiesel, decorrentes apenas de otimização dos equipamentos internos não havendo alteração do 

layout fabril, nem aumento de área de construção e/ou implantação

junho de 2008. 

Em 2008 foi introduzida a ativid

instalada de produção de 225 t/dia,

capacidade foi aumentada em 2010, para 297 t/dia, com a instalação de uma 2ª linha de refinaçã

com uma capacidade unitária para 72 t/dia

A Fábrica Torrejana procedeu à regularização 

de Torres Novas, tendo sido obtido o Alvará de Licença de Obras de Construção n.º 151/08, bem 
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AÇÃO DA INSTALAÇÃO 

ANTECEDENTES E HISTORIAL DA ACTIVIDADE 

Fábrica Torrejana de Biocombustíveis, S.A., adquiriu em 2003 uma unidade desativada que se 

dedicava à extração de óleo de bagaço de azeitona e à refinação de óleos vegetais. 

Após a aquisição, a empresa entregou um pedido de autorização de localização na C

de Torres Novas e em Maio de 2004 submeteu para aprovação o Projeto de Instalação de unidade 

industrial (fase 1) na Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE 

obtido em 2005 a autorização de localização, quer por parte da Câmara Municipal de Torres Novas 

quer da Direção Regional de Economia, para o estabelecimento industrial do Tipo 2, com uma área 

, associada a uma capacidade instalada de 40.000 toneladas por ano de 

iesel, ou seja, cerca de 120t/dia. 

Em Setembro de 2005, a Fábrica Torrejana apresenta um Projeto de Alteração ao pedido de 

instalação de unidade industrial (fase 2) na Direção Regional de Economia e Vale do Tejo (DRE 

LVT), que visa a autorização prévia de gestão de resíduos, nomeadamente os óleos de fritura, tendo 

sido obtida autorização de exploração englobando a atividade de valorização de óleos e gorduras 

alimentares usados (em Maio de 2007), com os códigos LER 190809 (misturas de gorduras e 

contendo apenas óleos e gorduras alimentares) e LER 200125 (óleos e gorduras 

procedeu junto da Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo

LVT) ao pedido de atualização da capacidade de produção de biodiesel para as 240 t/dia

que houvesse lugar a alterações nas áreas cobertas. 

Ainda em 2007 e face às necessidades decorrentes do mercado, a empresa apresentou à 

um segundo pedido de autorização de aumento de capacidade de produção para 300

, decorrentes apenas de otimização dos equipamentos internos não havendo alteração do 

fabril, nem aumento de área de construção e/ou implantação, o qual foi deferido em 20 de 

foi introduzida a atividade de refinação de azeite e óleo vegetais, com uma

t/dia, passando a empresa a designar-se Fábrica Torrejana, S.A

foi aumentada em 2010, para 297 t/dia, com a instalação de uma 2ª linha de refinaçã

com uma capacidade unitária para 72 t/dia. 

A Fábrica Torrejana procedeu à regularização das edificações existentes, junto da Câmara Municipal 

tendo sido obtido o Alvará de Licença de Obras de Construção n.º 151/08, bem 

7

Fábrica Torrejana de Biocombustíveis, S.A., adquiriu em 2003 uma unidade desativada que se 

dedicava à extração de óleo de bagaço de azeitona e à refinação de óleos vegetais.  

Após a aquisição, a empresa entregou um pedido de autorização de localização na Câmara Municipal 

de Torres Novas e em Maio de 2004 submeteu para aprovação o Projeto de Instalação de unidade 

industrial (fase 1) na Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE – LVT) tendo sido  

uer por parte da Câmara Municipal de Torres Novas 

quer da Direção Regional de Economia, para o estabelecimento industrial do Tipo 2, com uma área 

, associada a uma capacidade instalada de 40.000 toneladas por ano de 

Em Setembro de 2005, a Fábrica Torrejana apresenta um Projeto de Alteração ao pedido de 

instalação de unidade industrial (fase 2) na Direção Regional de Economia e Vale do Tejo (DRE – 

e gestão de resíduos, nomeadamente os óleos de fritura, tendo 

sido obtida autorização de exploração englobando a atividade de valorização de óleos e gorduras 

alimentares usados (em Maio de 2007), com os códigos LER 190809 (misturas de gorduras e 

contendo apenas óleos e gorduras alimentares) e LER 200125 (óleos e gorduras 

ção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo 

biodiesel para as 240 t/dia, sem 

Ainda em 2007 e face às necessidades decorrentes do mercado, a empresa apresentou à DRE-LVT, 

um segundo pedido de autorização de aumento de capacidade de produção para 300 toneladas/dia 

, decorrentes apenas de otimização dos equipamentos internos não havendo alteração do 

, o qual foi deferido em 20 de 

com uma capacidade 

se Fábrica Torrejana, S.A.. Esta 

foi aumentada em 2010, para 297 t/dia, com a instalação de uma 2ª linha de refinação 

junto da Câmara Municipal 

tendo sido obtido o Alvará de Licença de Obras de Construção n.º 151/08, bem 
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como o Alvará de Utilização nº 99/10

titulando a autorização de uma unidade industrial com 

Na sequência da conclusão dos processos de legalização

últimos anos foram sendo construídas, 

Torrejana submeteu um requerimento

uma licença de utilização atualizada, tendo 

da área do Alvará de Utilização nº 99/10 (de 9010 m

ao aditamento de uma área ampliada de 6696.08m

com área bruta de construção de 15717.90 m

Apenas se encontra ainda a decorrer o

produção da fábrica, designadamente anexos

apresenta-se cópia do requerimento submetido para instrução do referido processo.

Em agosto de 2011, a Fábrica de Biocombustíveis Torrejana, SA, ao abrigo do Decreto

209/2008, de 29 de outubro, com as alterações introduzidas pelas Declarações de Recti

A/2008, de 26 de dezembro e nº 15/2009, de 10 de f

eletrónica do REAI, o pedido de parecer prévio 

industrial, relativo à alteração da instalação industrial

pavilhão para colocação de duas linhas de enchimento de óleos vegetais e azeites, com capacidade 

para 6000 litros em garrafas PET e 3000 litros /hora par

Esta alteração previa igualmente o aumento da capacidade de armazenamento em 300 m

depósitos de 50 m3/cada) sendo que a capacidade de produção não sofreria qualquer alteração

sequência desse pedido, a DRE–

à alteração (Informação nº 690/2011 relativa

apresenta no Anexo C) e do qual 

industrial do Tipo 2 ao abrigo do Regime do Exercício da Atividade Industrial (REAI)

do Anexo C). 

Do resultado do parecer favorável 

LVT considerou que a instalação encontr

de Impacte Ambiental (Decreto-Lei n.º 69/2000, de 9 de maio, com a redação dada pelo Decreto

n.º 197/2005, de 8 de novembro

seja pela área de implantação superior a 1 ha, quer seja pela proximidade do valor de capacidade 

instalada de produção de óleos e gorduras alimentares (297t/dia), ao limiar de abrangência fixad

pelo diploma legal (300t/dia). 
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Alvará de Utilização nº 99/10 (Anexo C do Volume 2 – Anexos Técnicos do EIA)

a autorização de uma unidade industrial com 9010 m2 de área de construção.

Na sequência da conclusão dos processos de legalização de todas as edificações 

construídas, ampliadas ou alteradas no interior das instalações

Torrejana submeteu um requerimento, junto da Câmara Municipal de Torres Novas, 

uma licença de utilização atualizada, tendo o município procedido, em Janeiro de 2015

da área do Alvará de Utilização nº 99/10 (de 9010 m2 para 9021.82m2 de área bruta de construção) e 

ampliada de 6696.08m2, ficando assim o mesmo 

bruta de construção de 15717.90 m2, conforme cópia que se apresenta no Anexo C.

Apenas se encontra ainda a decorrer o processo para regularização de edificações

, designadamente anexos e telheiros (Processo nº1330/14). 

se cópia do requerimento submetido para instrução do referido processo.

gosto de 2011, a Fábrica de Biocombustíveis Torrejana, SA, ao abrigo do Decreto

com as alterações introduzidas pelas Declarações de Recti

A/2008, de 26 de dezembro e nº 15/2009, de 10 de fevereiro, solicitou à DRE–

eletrónica do REAI, o pedido de parecer prévio nos termos do Regime do Exercício da Ativ

industrial, relativo à alteração da instalação industrial compreendendo a construção 

pavilhão para colocação de duas linhas de enchimento de óleos vegetais e azeites, com capacidade 

para 6000 litros em garrafas PET e 3000 litros /hora para garrafas de vidro.  

igualmente o aumento da capacidade de armazenamento em 300 m

sendo que a capacidade de produção não sofreria qualquer alteração

–LVT emitiu a 31 de outubro de 2011 parecer favorável condicionado 

(Informação nº 690/2011 relativa ao Processo REAI nº 847/2011

e do qual resultou o Titulo de Exploração nº 1853/2011 para 

industrial do Tipo 2 ao abrigo do Regime do Exercício da Atividade Industrial (REAI)

favorável condicionado proferido com a emissão da licença industrial, a 

a instalação encontrava-se abrangida pelo então Regime Jurídico de Avaliação 

Lei n.º 69/2000, de 9 de maio, com a redação dada pelo Decreto

n.º 197/2005, de 8 de novembro), devendo ser submetida a Avaliação de Impacte Ambiental, quer 

de implantação superior a 1 ha, quer seja pela proximidade do valor de capacidade 

instalada de produção de óleos e gorduras alimentares (297t/dia), ao limiar de abrangência fixad

Anexos Técnicos do EIA), este último 

de área de construção. 

de todas as edificações que ao longo dos 

no interior das instalações, a Fábrica 

junto da Câmara Municipal de Torres Novas, para obtenção de 

Janeiro de 2015, à retificação 

de área bruta de construção) e 

mesmo Alvará de Utilização 

, conforme cópia que se apresenta no Anexo C. 

edificações não ligadas à 

e telheiros (Processo nº1330/14). No Anexo C 

se cópia do requerimento submetido para instrução do referido processo. 

gosto de 2011, a Fábrica de Biocombustíveis Torrejana, SA, ao abrigo do Decreto-Lei nº 

com as alterações introduzidas pelas Declarações de Rectificação nº 77-

–LVT, via plataforma 

nos termos do Regime do Exercício da Atividade 

construção do referido 

pavilhão para colocação de duas linhas de enchimento de óleos vegetais e azeites, com capacidade 

igualmente o aumento da capacidade de armazenamento em 300 m3 (6 

sendo que a capacidade de produção não sofreria qualquer alteração. Na 

parecer favorável condicionado 

847/2011-2, cuja cópia se 

resultou o Titulo de Exploração nº 1853/2011 para a atividade 

industrial do Tipo 2 ao abrigo do Regime do Exercício da Atividade Industrial (REAI), (cópia constante 

proferido com a emissão da licença industrial, a DRE-

então Regime Jurídico de Avaliação 

Lei n.º 69/2000, de 9 de maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei 

devendo ser submetida a Avaliação de Impacte Ambiental, quer 

de implantação superior a 1 ha, quer seja pela proximidade do valor de capacidade 

instalada de produção de óleos e gorduras alimentares (297t/dia), ao limiar de abrangência fixado 
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Contudo, refere-se que o atual regime 

estabelece um limiar de abrangência para o setor da 

400t/dia, estando assim as instalações sujeitas a AIA apenas pela sua área de implantação, uma v

superior ao limiar de 3ha estabelecido para indústria química, pela nova legislação.

Em março de 2014 foi emitido o novo Título de Exploração n.º 39191/2014

industrial Tipo 1 SIR, (Anexo C do Volume 2 do EIA), condicionado ao cumpri

prazos fixados no respetivo anexo, entre as quais a apresentação do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA). 

Por forma a dar resposta às referidas condições impostas pela licença industrial, foi desenvolvido o 

presente EIA, com o objetivo de submeter a Avaliação de Impacte Ambiental a instalação na sua atual 

área de implantação e com as atuais capacidades de produção

de uma instalação existente.  

3.2 OBJETIVOS E NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO

A Fábrica de Biocombustíveis Torrejana, SA foi constituída em 2003 com o objetivo principal de 

produzir biodiesel e para dar resposta à Directiva 2003/30/CE

de 8 de Maio de 2003. Esta diretiva 

combustíveis renováveis nos transportes

Membros (incorporação de 2% e 5.75% de biocombustíveis nos combustíveis rodoviários até 2005 e 

2010 respetivamente) para as quotas de energia provenientes de fontes renováveis, 

da Comissão Europeia não só reduzir a emissão

do Protocolo de Quioto, mas também reduzir a dependência do sector dos

petróleo. 

Dada a escassez de produção de matéria

Fábrica de Biocombustíveis Torrejana, S

contribuindo para aumentar a o

presença na cadeia de valor.  

Assim em Março de 2006, a Fábrica de Biocombustíveis Torrejana, SA

produção com uma capacidade para 40 mil toneladas anuais, sendo a primeira empresa port

produzir biodiesel e a fornecer continuamente biodiesel à Petrogal, 

atualmente um contrato de fornecimento

Em 2007 seguiu-se a construção da segunda fase d

adicional de reatores o que permiti

t/dia). Ainda em 2007, face à crescente procura do mercado, 
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se que o atual regime jurídico de AIA (Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

estabelece um limiar de abrangência para o setor da produção de óleos e gorduras alimentares

400t/dia, estando assim as instalações sujeitas a AIA apenas pela sua área de implantação, uma v

superior ao limiar de 3ha estabelecido para indústria química, pela nova legislação.

Em março de 2014 foi emitido o novo Título de Exploração n.º 39191/2014-1 de estabelecimento 

industrial Tipo 1 SIR, (Anexo C do Volume 2 do EIA), condicionado ao cumprimento das condições e 

prazos fixados no respetivo anexo, entre as quais a apresentação do Estudo de Impacte Ambiental 

Por forma a dar resposta às referidas condições impostas pela licença industrial, foi desenvolvido o 

e submeter a Avaliação de Impacte Ambiental a instalação na sua atual 

área de implantação e com as atuais capacidades de produção, tratando-se portanto d

OBJETIVOS E NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO 

bustíveis Torrejana, SA foi constituída em 2003 com o objetivo principal de 

produzir biodiesel e para dar resposta à Directiva 2003/30/CE do Parlamento Europeu e do 

. Esta diretiva promovia a utilização de biocombustíveis ou de

transportes e fixava objetivos e metas a cumprir pelos Estados

incorporação de 2% e 5.75% de biocombustíveis nos combustíveis rodoviários até 2005 e 

) para as quotas de energia provenientes de fontes renováveis, 

da Comissão Europeia não só reduzir a emissão de gases poluentes, tendo em vista o cumprimento 

do Protocolo de Quioto, mas também reduzir a dependência do sector dos transportes 

produção de matéria-prima, a nível nacional, para produção de biodiesel

Fábrica de Biocombustíveis Torrejana, S.A. pretendeu entrar no mercado dos biocombustíveis

oferta de produtos, colmatando as necessidades 

Fábrica de Biocombustíveis Torrejana, SA iniciou a primeira linha 

produção com uma capacidade para 40 mil toneladas anuais, sendo a primeira empresa port

produzir biodiesel e a fornecer continuamente biodiesel à Petrogal, empresa com a qual mantém 

um contrato de fornecimento. 

construção da segunda fase da instalação, com a incorporação de uma linha 

o que permitiu duplicar a produção anual da fábrica até 80 mil

face à crescente procura do mercado, a empresa sentiu a necessidade de 

9

B/2013, de 31 de outubro, 

produção de óleos e gorduras alimentares, de 

400t/dia, estando assim as instalações sujeitas a AIA apenas pela sua área de implantação, uma vez 

superior ao limiar de 3ha estabelecido para indústria química, pela nova legislação. 

1 de estabelecimento 

mento das condições e 

prazos fixados no respetivo anexo, entre as quais a apresentação do Estudo de Impacte Ambiental 

Por forma a dar resposta às referidas condições impostas pela licença industrial, foi desenvolvido o 

e submeter a Avaliação de Impacte Ambiental a instalação na sua atual 

portanto da regularização 

bustíveis Torrejana, SA foi constituída em 2003 com o objetivo principal de 

uropeu e do Conselho 

a utilização de biocombustíveis ou de outros 

e fixava objetivos e metas a cumprir pelos Estados-

incorporação de 2% e 5.75% de biocombustíveis nos combustíveis rodoviários até 2005 e 

) para as quotas de energia provenientes de fontes renováveis, sendo objetivo 

de gases poluentes, tendo em vista o cumprimento 

transportes em relação ao 

vel nacional, para produção de biodiesel, a 

pretendeu entrar no mercado dos biocombustíveis, 

, colmatando as necessidades e reforçar a sua 

iniciou a primeira linha 

produção com uma capacidade para 40 mil toneladas anuais, sendo a primeira empresa portuguesa a 

empresa com a qual mantém 

a instalação, com a incorporação de uma linha 

80 mil toneladas (240 

a empresa sentiu a necessidade de 
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aumentar a capacidade de produção

diárias), atingindo deste modo a sua capacidade máxima instalada atual.

Posteriormente e no sentido de apostar numa área em crescimento do sector alimentar, a empresa 

introduziu uma nova atividade em 200

na refinação de azeite, óleos e gorduras com capacidade para processar 225 toneladas diárias. 

Com a instalação de uma segunda linha de refinação de azeites e de óleos vegetais em 2011, com a 

capacidade de produção de 72 toneladas por d

capacidade de produção, podendo refinar

Atualmente a empresa é detentora de marca própria de óleos e azeites e 

marcas de grande consumo em Portugal. 

Ao longo dos últimos anos, a empresa 

introdução de novas oleaginosas para a produção de biodiesel, bem como na melhoria

produtivos (refinação e biodiesel), de modo a

económicos. 

A empresa pretende acompanhar quer o avanço tecnológico que se tem verificado nas indústrias 

onde atua, quer as exigências de mercado por parte dos seus clientes, quer o 

especificações constantes na legislação nacional e internacional a que está sujeita a produção de 

biodiesel, encontrando-se certificada pelas normas EN 14214:2008 e ISCC

Sustainability & Carbon Certification), aplicável à 

International Food Standard para a a refinação de azeites e óleos para o sector alimentar. A empresa 

encontra-se ainda certificada pela norma NP EN ISO 9001:2008.

Atendendo às evidentes necessidades de produção de b

e do cumprimento das metas nacionais impostas, e da refinação de azeites e óleos que permitem à 

empresa adquirir uma capacidade de resposta às solicitações de um mercado

exigente, e considerando a sustentabilidade e a solidez da empresa, justifica

existência desta instalação industrial, responsável pelo desenvolvimento económico industrial do 

concelho e da região onde se enquadra

ambientais. 
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aumentar a capacidade de produção de biodiesel para as 100 mil toneladas anuais (

diárias), atingindo deste modo a sua capacidade máxima instalada atual. 

no sentido de apostar numa área em crescimento do sector alimentar, a empresa 

introduziu uma nova atividade em 2008, no âmbito da produção de óleos e gorduras, nomeadamente 

na refinação de azeite, óleos e gorduras com capacidade para processar 225 toneladas diárias. 

Com a instalação de uma segunda linha de refinação de azeites e de óleos vegetais em 2011, com a 

capacidade de produção de 72 toneladas por dia, a unidade industrial da empresa atingiu a sua atual 

capacidade de produção, podendo refinar 297 toneladas de azeites e óleos por dia.

Atualmente a empresa é detentora de marca própria de óleos e azeites e fornece

marcas de grande consumo em Portugal.  

, a empresa tem apostado na investigação e desenvolvimento 

oleaginosas para a produção de biodiesel, bem como na melhoria

e biodiesel), de modo a tornar-se mais eficiente em termos ambientais e 

A empresa pretende acompanhar quer o avanço tecnológico que se tem verificado nas indústrias 

onde atua, quer as exigências de mercado por parte dos seus clientes, quer o 

especificações constantes na legislação nacional e internacional a que está sujeita a produção de 

se certificada pelas normas EN 14214:2008 e ISCC

Sustainability & Carbon Certification), aplicável à produção de biodiesel e pela norma IFS 

International Food Standard para a a refinação de azeites e óleos para o sector alimentar. A empresa 

se ainda certificada pela norma NP EN ISO 9001:2008. 

Atendendo às evidentes necessidades de produção de biodiesel, decorrentes da procura de mercado 

e do cumprimento das metas nacionais impostas, e da refinação de azeites e óleos que permitem à 

empresa adquirir uma capacidade de resposta às solicitações de um mercado

sustentabilidade e a solidez da empresa, justifica-se a necessidade de 

existência desta instalação industrial, responsável pelo desenvolvimento económico industrial do 

concelho e da região onde se enquadra, mantendo o respeito pela qualidade e pelos valore

toneladas anuais (300 toneladas 

no sentido de apostar numa área em crescimento do sector alimentar, a empresa 

duras, nomeadamente 

na refinação de azeite, óleos e gorduras com capacidade para processar 225 toneladas diárias.  

Com a instalação de uma segunda linha de refinação de azeites e de óleos vegetais em 2011, com a 

ia, a unidade industrial da empresa atingiu a sua atual 

óleos por dia.  

fornece algumas das 

na investigação e desenvolvimento na 

oleaginosas para a produção de biodiesel, bem como na melhoria dos processos 

se mais eficiente em termos ambientais e 

A empresa pretende acompanhar quer o avanço tecnológico que se tem verificado nas indústrias 

onde atua, quer as exigências de mercado por parte dos seus clientes, quer o cumprimento das 

especificações constantes na legislação nacional e internacional a que está sujeita a produção de 

se certificada pelas normas EN 14214:2008 e ISCC-EU (International 

produção de biodiesel e pela norma IFS - 

International Food Standard para a a refinação de azeites e óleos para o sector alimentar. A empresa 

iodiesel, decorrentes da procura de mercado 

e do cumprimento das metas nacionais impostas, e da refinação de azeites e óleos que permitem à 

empresa adquirir uma capacidade de resposta às solicitações de um mercado, cada vez mais 

se a necessidade de 

existência desta instalação industrial, responsável pelo desenvolvimento económico industrial do 

mantendo o respeito pela qualidade e pelos valores 
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4 DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO

4.1 LOCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO

A instalação da Fábrica Torrejana, S.A.

Novas e freguesia de Riachos. Relativamente à divisão territorial (NUTS), a fábrica 

NUTS II – Centro e faz parte integrante da NUTS III 

Nos Desenhos EIA-FT-01 e EIA

enquadramento do projeto, a nível nacional, regional e administrativo, bem como a planta de 

localização da unidade industrial. No Desenho EIA

da instalação. 

A instalação localiza-se num prédio misto,

Industrial Existente, denominado Casal das Amendoeiras, sito na Estação de Torres Novas 

Industrial de Riachos, com uma área de

Riachos sob as parcelas nº 17-O (Rústica), 610,

2206 da freguesia de Riachos e descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Novas, 

confrontando a Norte com a Linha do Norte da 

com o Terminal de Vale do Tejo e a Poent

A Fábrica Torrejana localiza-se a Sudeste da povoação de Riachos, na Zona Industrial dos Riachos, 

sendo confrontada a Noroeste pela Linha de Ferro do Norte, a Sudoeste pela EN243, que liga 

Riachos à Golegã e, a Sudeste, pelo C

A Norte da linha férrea a paisagem é sobretudo urbana dado ao crescimento da povoação de 

e à presença de outras unidades industriais. A Sul predomina a paisagem rural, com vastas 

superfícies de uso agrícola. 

4.2 LOCALIZAÇÃO DE ÁREAS SENSÍVEIS

Na aceção do Artigo 2.º do Decreto

“Áreas Sensíveis”:  

• Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto

• Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conserva

classificadas nos termos do Decreto

• Áreas de proteção de monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público definidas nos 

termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
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DA INSTALAÇÃO 

DA INSTALAÇÃO 

instalação da Fábrica Torrejana, S.A. localiza-se no distrito de Santarém, no concelho de Torres 

Novas e freguesia de Riachos. Relativamente à divisão territorial (NUTS), a fábrica 

Centro e faz parte integrante da NUTS III – Médio Tejo.  

01 e EIA-FT-02, apresentadas no Volume 3, pode visualizar

enquadramento do projeto, a nível nacional, regional e administrativo, bem como a planta de 

localização da unidade industrial. No Desenho EIA-FT-03 apresenta-se o Fotoplano com implantação 

se num prédio misto, classificado no PDM de Torres N

Existente, denominado Casal das Amendoeiras, sito na Estação de Torres Novas 

com uma área de 101 480 m2, inscrito na matriz predial mista da freguesia de 

O (Rústica), 610, 3683, 3684, 3685, 3686 e 1122 (urbana

2206 da freguesia de Riachos e descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Novas, 

Norte com a Linha do Norte da REFER, Sul com a Estrada Municipal 541, a Nascente 

com o Terminal de Vale do Tejo e a Poente com a Estrada Nacional 243. 

se a Sudeste da povoação de Riachos, na Zona Industrial dos Riachos, 

sendo confrontada a Noroeste pela Linha de Ferro do Norte, a Sudoeste pela EN243, que liga 

Riachos à Golegã e, a Sudeste, pelo CM 1179. 

A Norte da linha férrea a paisagem é sobretudo urbana dado ao crescimento da povoação de 

e à presença de outras unidades industriais. A Sul predomina a paisagem rural, com vastas 

LOCALIZAÇÃO DE ÁREAS SENSÍVEIS 

a aceção do Artigo 2.º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, são consideradas como 

Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-lei n.º 142/2008, de 24 de julho;

Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 

classificadas nos termos do Decreto-lei n.º 140/99, de 24 de abril; 

Áreas de proteção de monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público definidas nos 

termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 
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se no distrito de Santarém, no concelho de Torres 

Novas e freguesia de Riachos. Relativamente à divisão territorial (NUTS), a fábrica integra-se na 

02, apresentadas no Volume 3, pode visualizar-se o 

enquadramento do projeto, a nível nacional, regional e administrativo, bem como a planta de 

se o Fotoplano com implantação 

classificado no PDM de Torres Novas como Espaço 

Existente, denominado Casal das Amendoeiras, sito na Estação de Torres Novas – Zona 

, inscrito na matriz predial mista da freguesia de 

e 1122 (urbanas) do artigo 

2206 da freguesia de Riachos e descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Novas, 

, Sul com a Estrada Municipal 541, a Nascente 

se a Sudeste da povoação de Riachos, na Zona Industrial dos Riachos, 

sendo confrontada a Noroeste pela Linha de Ferro do Norte, a Sudoeste pela EN243, que liga 

A Norte da linha férrea a paisagem é sobretudo urbana dado ao crescimento da povoação de Riachos 

e à presença de outras unidades industriais. A Sul predomina a paisagem rural, com vastas 

B/2013, de 31 de outubro, são consideradas como 

lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

ção e zonas de proteção especial, 

Áreas de proteção de monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público definidas nos 
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Na área ocupada pela instalação

ocorrência de áreas de proteção de monumentos nacionais ou de imóveis de interesse público.

Na área de estudo não existem

mais próxima, a Zona de Proteção Especial do Paul do Boquilobo (PTZPE0008 

384B/99 de 23 de Setembro) dista

4.3 CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM VIGOR

A área de inserção do projeto encontra

regional e municipal, apresentando

âmbito da avaliação ambiental que se apresenta no presente documento, bem como um resumo das 

considerações relativas à conformidade do projeto com os referidos instrumentos. 

Quadro 4.1 – Conformidade com os 

Instrumento de Gestão 
Territorial 

Âmbito 
Territorial

Plano de Gestão de Bacia 
Hidrográfica da Região 
Hidrográfica n.º 5 – Tejo 
(PGBH Tejo) 

Nacional

Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do 
Ribatejo (PROF-Ribatejo) 

Nacional

Plano Regional de 
Ordenamento do Território de 
Oeste e Vale do Tejo (PROT-
OVT) 

Regional

Plano Diretor Municipal de 
Torres Novas Municipal

Plano de Urbanização de 
Riachos Municipal

No Capítulo 5.10 será efetuado o enquadramento da área de estudo nos IGT mencionados, sendo no 

Capítulo 6.10 apresentada a análise da conformi

Gestão Territorial em vigor e respetivas repercussões, com especial destaque para as interferências 

com as classes de espaço definidas no PDM de 
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instalação em apreço não se regista a existência de áreas sensíveis,

ocorrência de áreas de proteção de monumentos nacionais ou de imóveis de interesse público.

existem zonas classificadas com estatuto de proteção. 

mais próxima, a Zona de Proteção Especial do Paul do Boquilobo (PTZPE0008 

dista cerca de 2,6km da Fábrica Torrejana. 

CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM VIGOR

de inserção do projeto encontra-se abrangida por um conjunto de IGT, de âmbito nacional, 

regional e municipal, apresentando-se no Quadro 4.1 os que se afiguram de maior relevância, no 

âmbito da avaliação ambiental que se apresenta no presente documento, bem como um resumo das 

considerações relativas à conformidade do projeto com os referidos instrumentos. 

Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial na Área em Estudo

Âmbito 
Territorial Publicação 

Conformidade com o IGT

Nacional 

Resolução do 
Conselho de Ministros 
nº 16-F/2013, de 22 
de março 

O projeto não contraria as diretrizes 
estratégicas de gestão do Plano

Nacional 
Decreto Regulamentar 
n.º 16/2006, de 19 de 
outubro 

A área em estudo localiza
abrangência deste plano, na 
da “Bairro”.  
A atividade da Fábrica 
nem contraria os objetivos estabelecidos 
no PROF. 

Regional 

Resolução de 
Conselho de Ministros 
n.º 64-A/2009, em 6 
de agosto de 2009 

A atividade da Fábrica não contraria as 
diretrizes estratégicas de gestão 
previstas na proposta de Plano.

Municipal 

Resolução do 
Conselho de Ministros 
n.º 16/97 de 5 de 
fevereiro e alterações 
introduzidas (Em 
revisão) 

A propriedade da Fábrica 
no Perímetro Industrial de Riachos, 
inserido em “Espaço Industrial Existente” 
definido no PDM, sendo a atividade 
desenvolvida compatível com esta classe 
de espaço. 

Municipal Declaração 7-9-89, de 
4 de outubro 

A Fábrica Torrejana é compatível com a
classe I do PU em que se insere
esta classe reservada à implantação de 
instalações industriais e agropecuárias, 
equipamentos e infraestruturas 
complementares. 

será efetuado o enquadramento da área de estudo nos IGT mencionados, sendo no 

apresentada a análise da conformidade da Fábrica Torrejana com os Instrumentos de 

Gestão Territorial em vigor e respetivas repercussões, com especial destaque para as interferências 

com as classes de espaço definidas no PDM de Torres Novas. 

a existência de áreas sensíveis, nem a 

ocorrência de áreas de proteção de monumentos nacionais ou de imóveis de interesse público. 

com estatuto de proteção. A zona classificada 

mais próxima, a Zona de Proteção Especial do Paul do Boquilobo (PTZPE0008 - Decreto de Lei n.º 

CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM VIGOR 

se abrangida por um conjunto de IGT, de âmbito nacional, 

os que se afiguram de maior relevância, no 

âmbito da avaliação ambiental que se apresenta no presente documento, bem como um resumo das 

considerações relativas à conformidade do projeto com os referidos instrumentos.  

Instrumentos de Gestão Territorial na Área em Estudo 

Conformidade com o IGT 

O projeto não contraria as diretrizes 
estratégicas de gestão do Plano 

A área em estudo localiza-se na área de 
abrangência deste plano, na Sub-região 

A atividade da Fábrica não inviabiliza, 
nem contraria os objetivos estabelecidos 

A atividade da Fábrica não contraria as 
diretrizes estratégicas de gestão 
previstas na proposta de Plano. 

A propriedade da Fábrica está localizada 
no Perímetro Industrial de Riachos, 

“Espaço Industrial Existente” 
definido no PDM, sendo a atividade 
desenvolvida compatível com esta classe 

Torrejana é compatível com a 
em que se insere, sendo 

esta classe reservada à implantação de 
instalações industriais e agropecuárias, 
equipamentos e infraestruturas 

 

será efetuado o enquadramento da área de estudo nos IGT mencionados, sendo no 

com os Instrumentos de 

Gestão Territorial em vigor e respetivas repercussões, com especial destaque para as interferências 
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4.4 CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILID

NA ÁREA DO PROJETO 

Através da interpretação do Desenho EIA

Volume 2 do EIA, constata-se que na zona em estudo (incluindo o recinto da instalação e sua 

envolvente num raio de 1000 metros), verifica

servidões:  

• Reserva Agrícola Nacional (RAN);

• Reserva Ecológica Nacional (REN);

• Domínio Hídrico / Domínio Público Hídrico

• Emparcelamento Rural Integrado na Azinhaga, Golegã e Riachos;

• Defesa Nacional: Polígono Militar

• Rede Viária; 

• Rede Ferroviária. 

• Infraestruturas de Abastecimento de água e de Saneamento (

condutas adutoras, reservatório, estação elevatória

elevatória e emissário da rede de saneamento).

 

Das servidões e restrições acima 

Domínio Hídrico, com as Redes Viária e Rodoviária, bem como com o Polígono Militar de Tancos.

A interferência com estas Condicionantes Legais e Servidões e Restrições de Utilidade Pública, 

como o regime legal que as regulamenta, é analisada no âmbito do Capítulo 

documento.  

4.5 ALTERNATIVAS AO PROJECTO

Por questões financeiras e estratégicas, o proponente 

industrial numa propriedade onde se encontrava uma 

de óleo de bagaço de azeitona e à refinação de óleos vegetais,

10ha. Esta propriedade, designada por Fábrica Torrejana de Azeites, foi reabilitada e adaptada, tendo 

sido aproveitada parte da edificação que se dela fazia parte. 

Considera-se assim que a solução de reabilitação de uma unid

solução economicamente e ambientalmente mais favorável

alternativas à localização da unidade industrial.
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CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA EXISTENTES 
 

Através da interpretação do Desenho EIA-FT-20 - Planta Síntese de Condicionantes, constante do 

se que na zona em estudo (incluindo o recinto da instalação e sua 

envolvente num raio de 1000 metros), verifica-se a existência das seguintes condicionantes legais e 

serva Agrícola Nacional (RAN); 

Reserva Ecológica Nacional (REN); 

Domínio Público Hídrico; 

Emparcelamento Rural Integrado na Azinhaga, Golegã e Riachos; 

Defesa Nacional: Polígono Militar de Tancos; 

Infraestruturas de Abastecimento de água e de Saneamento (Captação de água subterrânea, 

eservatório, estação elevatória da rede de distribuição, e estação 

elevatória e emissário da rede de saneamento). 

Das servidões e restrições acima indicadas, a propriedade Fábrica Torrejana têm interferência com 

Domínio Hídrico, com as Redes Viária e Rodoviária, bem como com o Polígono Militar de Tancos.

A interferência com estas Condicionantes Legais e Servidões e Restrições de Utilidade Pública, 

como o regime legal que as regulamenta, é analisada no âmbito do Capítulo 

ALTERNATIVAS AO PROJECTO 

Por questões financeiras e estratégicas, o proponente optou por desenvolver o projeto da 

onde se encontrava uma unidade desativada que se dedicava à extração 

de óleo de bagaço de azeitona e à refinação de óleos vegetais, ocupando uma área de 

Esta propriedade, designada por Fábrica Torrejana de Azeites, foi reabilitada e adaptada, tendo 

sido aproveitada parte da edificação que se dela fazia parte.  

se assim que a solução de reabilitação de uma unidade industrial desativada consistiu 

ambientalmente mais favorável não tendo havido estudo de outras 

alternativas à localização da unidade industrial. 

13

ADE PÚBLICA EXISTENTES 

Planta Síntese de Condicionantes, constante do 

se que na zona em estudo (incluindo o recinto da instalação e sua 

se a existência das seguintes condicionantes legais e 

Captação de água subterrânea, 

da rede de distribuição, e estação 

têm interferência com o 

Domínio Hídrico, com as Redes Viária e Rodoviária, bem como com o Polígono Militar de Tancos. 

A interferência com estas Condicionantes Legais e Servidões e Restrições de Utilidade Pública, bem 

como o regime legal que as regulamenta, é analisada no âmbito do Capítulo 6.10 do presente 

ptou por desenvolver o projeto da unidade 

unidade desativada que se dedicava à extração 

ocupando uma área de cerca de 

Esta propriedade, designada por Fábrica Torrejana de Azeites, foi reabilitada e adaptada, tendo 

ade industrial desativada consistiu na 

não tendo havido estudo de outras 
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Em termos funcionais, a distribuição espacial dos edifícios e a sua organizaçã

de produção resulta da experiência cumulada pel

informação técnica recolhida noutras unidades similares existentes sobretudo na Europa.

No que se refere à disposição dos pavilhões de produção,

permitisse, por um lado, cumprir os parâmetros de edificabilidade constantes do PDM de Torres 

Novas e, em simultâneo, permitisse o aproveitamento (com reabilitação) das edificações existentes 

na antiga fábrica de azeites. 

No que se refere aos processos e técnicas adotadas, estes foram estabelecidos em função das 

condições impostas pela legislação existente para os processos de fabrico em apreço

4.6 CARATERIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO

4.6.1 CARATERÍSTICAS GERAIS 

O recinto da Fábrica Torrejana ocupa uma área de 

perímetro vedado.  

Nesta área encontram-se implementadas 8 unidades processuais nomeadamente a Neutralização, 

Desdobramento de massas, Depuração de Matérias Gordas, 

Refinação, Filtração e Embalamento de Óleos e Azeites Vegetais. Atualmente os processos de 

Desdobramento e Depuração encontram

uma destas atividades encontra-

As edificações representadas no Desenho EIA

existente e que correspondem ao objeto de análise do presente estudo, encontram

quadro seguinte, em que se descrimin

respetivos alvarás de licenciamento camarário, cujas cópias se apresentam no Anexo C do Volume 2 

do EIA. 
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Em termos funcionais, a distribuição espacial dos edifícios e a sua organização 

resulta da experiência cumulada pelo proponente nesta área de atuação e na 

informação técnica recolhida noutras unidades similares existentes sobretudo na Europa.

No que se refere à disposição dos pavilhões de produção, foi encontrada uma solução que 

mitisse, por um lado, cumprir os parâmetros de edificabilidade constantes do PDM de Torres 

Novas e, em simultâneo, permitisse o aproveitamento (com reabilitação) das edificações existentes 

que se refere aos processos e técnicas adotadas, estes foram estabelecidos em função das 

legislação existente para os processos de fabrico em apreço

DA INSTALAÇÃO 

 

Fábrica Torrejana ocupa uma área de 4,88ha, num terreno com cerca de 10ha, 

se implementadas 8 unidades processuais nomeadamente a Neutralização, 

Desdobramento de massas, Depuração de Matérias Gordas, Esterificação, 

Refinação, Filtração e Embalamento de Óleos e Azeites Vegetais. Atualmente os processos de 

Desdobramento e Depuração encontram-se inativos por questões de viabilidade económica. Cada 

-se em zona dedicada e devidamente separada.  

As edificações representadas no Desenho EIA-FT-04, que integram atualmente a instalação industrial 

existente e que correspondem ao objeto de análise do presente estudo, encontram

quadro seguinte, em que se descriminam os principais parâmetros de edificação

alvarás de licenciamento camarário, cujas cópias se apresentam no Anexo C do Volume 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o e o layout das linhas 

proponente nesta área de atuação e na 

informação técnica recolhida noutras unidades similares existentes sobretudo na Europa.  

foi encontrada uma solução que 

mitisse, por um lado, cumprir os parâmetros de edificabilidade constantes do PDM de Torres 

Novas e, em simultâneo, permitisse o aproveitamento (com reabilitação) das edificações existentes 

que se refere aos processos e técnicas adotadas, estes foram estabelecidos em função das 

legislação existente para os processos de fabrico em apreço. 

num terreno com cerca de 10ha, em 

se implementadas 8 unidades processuais nomeadamente a Neutralização, 

o, Transesterificação, 

Refinação, Filtração e Embalamento de Óleos e Azeites Vegetais. Atualmente os processos de 

se inativos por questões de viabilidade económica. Cada 

 

que integram atualmente a instalação industrial 

existente e que correspondem ao objeto de análise do presente estudo, encontram-se expostas no 

os principais parâmetros de edificação, bem como os 

alvarás de licenciamento camarário, cujas cópias se apresentam no Anexo C do Volume 2 
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N.º da 
edificação Designação da Edificação

1 Escritório 

2+3 Refeitório, balneários e posto 
médico 

4 Fábrica de Biodiesel 

5 Armazém de 
acessórios/reposição 

6 Oficina 

7 Armazém de óleos refinados

8 Armazém de azeite 

9 Refinaria de óleos 

10 Neutralização 

11 Caldeiras 

12+24 Depuração de óleo e central 
eletrónica 

13 Edifício técnico (laboratório e 
sala de comando) 

14 Anexos dos edifícios de 
habitação 

16 Edifício do metanol 

17 Museu, Antigo PT, Instalações 
Sanitárias 

18 Arrecadação (antiga saboaria)

19 Armazéns (antigo 
embalamento), balneários

20+21+22+15 Armazéns de azeites, Sala 
Caldeira 2, filtração 

23 Telheiro ETAR 

25A Edifício de habitação 1

25B Edifício de habitação 2

25C Edifício de habitação 3

27 
Telheiro das bombas de 

combustível 

28 Desdobramento 

30 
Edifício da unidade de 
embalamento (portaria, 

edifício) 

34 Telheiro de carga de óleos 
refinados 

35 Telheiro de carga de azeites

36 Telheiro de descarga de óleos

37 Telheiro de descarga de 
metanol 
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Quadro 4.2 – Edificações Existentes 

Designação da Edificação 
Área de 

Implantação 
(m2) 

N.º Pisos 
Área Bruta de 
Construção 

(m2) 

Cércea

323 1 323 

Refeitório, balneários e posto 122 1 122 

 665.30 3 1170.0 

 
630 1 630 

640 1 640 

Armazém de óleos refinados 450 1 450 

530 1 530 

505 3 1637 

193 2 364 

216 1 216 

Depuração de óleo e central 340 1 340 

Edifício técnico (laboratório e 213 2 426 

Anexos dos edifícios de 475.19 1 475,19 

227.86 1 227.86 

Museu, Antigo PT, Instalações 356 1 356 4,79; 3,46; 

Arrecadação (antiga saboaria) 119 1 119 

embalamento), balneários 
843 1 843 

Armazéns de azeites, Sala 884 2 965 

274 1 274 

Edifício de habitação 1 117 2 138 

Edifício de habitação 2 117 2 138 

Edifício de habitação 3 180 2 218 

Telheiro das bombas de 
435,96 1 435,96 

108 3 222.7 

Edifício da unidade de 
embalamento (portaria, 4167,50 1 4167,50 4,39; 4,32; 

de carga de óleos 352,30 1 352,30 

Telheiro de carga de azeites 227,81 1 227,81 

Telheiro de descarga de óleos 112,00 1 112,00 

Telheiro de descarga de 111,24 1 111,24 

15

Cércea 
(m) 

Processo 
Camarário 

4 

Alvará Utilização nº 
99/10 

3,05 

15,5 

5,2 

4,5 

6,1 

5,28 

18,66 

8,96 

18 

6,2 

7,18 

2,44 Processo nº 
1330/14 

5,75 

Alvará Utilização nº 
99/10 

 

4,79; 3,46; 
2,88 

5,15 

4,44 

7,55 

4,6 Processo nº 
1330/14 

4,39 

Alvará Utilização nº 
99/10 

 

4,39 

4,39 

7 

11.55 

4,39; 4,32; 
8,20 

6,1 

4,93 

5,2 

5,2 
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N.º da 
edificação Designação da Edificação

38 Telheiro de descarga de óleos 
crus para alimentar a refinaria

39 Casa dos compressores da 
unidade de embalamento

40 Casa da báscula 

41 Arquivo e alpendre 

41 Alpendre do arquivo 

42 Telheiro de carga de óleos 
refinados 

43 Telheiro de carga de óleos 
refinados e azeites 

44 Museu (Lagar) 

Total - 
 

 

No Quadro 4.3 indicam-se os principais parâmetros urbanísticos gerais associados à implantação da 

unidade industrial. 

Quadro 4

Parâmetro

Área do Terreno

Área Total de Implantação

Área Total de Construção

Cércea máxima

Cércea média

N.º de Pisos

Área impermeabilizada

 

No Desenho EIA-FT-04 do Volume 4 

Implantação, com a representação das edificações existentes.

Refere-se que a área de olival, que ocupa cerca de 54% do terreno onde se encontra implantada a 

fábrica, não está associado à atividade da fábrica, sendo explorado apenas para consumo próprio 

dos proprietários. 
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Designação da Edificação 
Área de 

Implantação 
(m2) 

N.º Pisos 
Área Bruta de 
Construção 

(m2) 

Cércea

Telheiro de descarga de óleos 
para alimentar a refinaria 116,79 1 116,79 

Casa dos compressores da 
unidade de embalamento 39,50 1 39,50 

11 1 11 

81 1 81 

 55 1 55 

Telheiro de carga de óleos 1036,01 1 1036,01 

Telheiro de carga de óleos 852,47 1 852,47 

135 1 135 

16414.45 - 18709.09 

se os principais parâmetros urbanísticos gerais associados à implantação da 

4.3 – Parâmetros urbanísticos da unidade industrial 

Parâmetro Valor 

Área do Terreno 101 480 m2 

Área Total de Implantação 16.414,45 m2 

Área Total de Construção 18.709,09 m2 

Cércea máxima 18,66 m 

Cércea média 5,6 m 

N.º de Pisos 
Abaixo da cota da soleira –
Acima da cota da soleira - 

Área impermeabilizada 47,180 m2 

olume 4 – Peças Desenhadas do presente EIA, apresenta

Implantação, com a representação das edificações existentes.  

que a área de olival, que ocupa cerca de 54% do terreno onde se encontra implantada a 

fábrica, não está associado à atividade da fábrica, sendo explorado apenas para consumo próprio 

Cércea 
(m) 

Processo 
Camarário 

5,2 

4,39 

2,89 Processo nº 
1330/14 

2,06 Alvará Utilização nº 
99/10  

2,06 

Processo nº 
1330/14 

6,54 

5,28 

5.4 

--  

se os principais parâmetros urbanísticos gerais associados à implantação da 

– 1 
 3 

do presente EIA, apresenta-se a Planta de 

que a área de olival, que ocupa cerca de 54% do terreno onde se encontra implantada a 

fábrica, não está associado à atividade da fábrica, sendo explorado apenas para consumo próprio 
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4.6.2 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

Os valores de capacidade instalada

Quadro 

Produção

Biodiesel

Refinação 1

Refinação 2

Embalamento

4.6.3 PROCESSO PRODUTIVO  

De seguida apresenta-se a descrição do processo produtivo e os respetivos fluxogramas, 

designadamente da Neutralização, Desdobramento, Depuração, Esterificação, Transesterificação 

para a Produção de Biodiesel e 

azeites, Refinação de óleos vegetais alimentares, 

Azeites Vegetais. 

4.6.3.1 Neutralização 

A Neutralização consiste no processo químico de eliminar a acidez orgânica livre, naturalmente 

presente em qualquer óleo e gordura vegetal. Após mistura dos reagentes (ácido fosfórico e soda 

cáustica) e tempo de reação necessários, faz

impurezas, seguida de lavagem com água, e nova centrifugação, seguida de secagem 

Neutralização o óleo processado segue para armazenagem. Da primeira centrifugação extraem

impurezas do óleo, em forma de sabão, vulgo massas d

armazenagem e posterior expedição ou desdobramento.

De seguida apresenta-se o fluxograma do processo produtivo.
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RODUÇÃO 

lada, para cada setor de produção, resumem-se no quadro seguinte.

Quadro 4.4 – Produção atual da Torrejana 

Produção Capacidade Instalada Atual (t/dia)

Biodiesel 300 

Refinação 1 225 

Refinação 2 72 

Embalamento 186 

se a descrição do processo produtivo e os respetivos fluxogramas, 

Neutralização, Desdobramento, Depuração, Esterificação, Transesterificação 

e Neutralização, Branqueamento, Desodorização para a refinação de 

vegetais alimentares, Filtração de azeites e Embalamento de Ó

consiste no processo químico de eliminar a acidez orgânica livre, naturalmente 

presente em qualquer óleo e gordura vegetal. Após mistura dos reagentes (ácido fosfórico e soda 

cáustica) e tempo de reação necessários, faz-se a separação por centrifugação da

impurezas, seguida de lavagem com água, e nova centrifugação, seguida de secagem 

Neutralização o óleo processado segue para armazenagem. Da primeira centrifugação extraem

impurezas do óleo, em forma de sabão, vulgo massas de neutralização que seguem para 

e posterior expedição ou desdobramento. 

se o fluxograma do processo produtivo. 
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se no quadro seguinte.  

(t/dia) 

se a descrição do processo produtivo e os respetivos fluxogramas, 

Neutralização, Desdobramento, Depuração, Esterificação, Transesterificação 

ão para a refinação de 

zeites e Embalamento de Óleos e 

consiste no processo químico de eliminar a acidez orgânica livre, naturalmente 

presente em qualquer óleo e gordura vegetal. Após mistura dos reagentes (ácido fosfórico e soda 

se a separação por centrifugação da maioria das 

impurezas, seguida de lavagem com água, e nova centrifugação, seguida de secagem sob vácuo. Da 

Neutralização o óleo processado segue para armazenagem. Da primeira centrifugação extraem-se as 

e neutralização que seguem para 
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Fábrica de Biodiesel

Ácido Cítrico

Água 

Figura 

 

4.6.3.2 Desdobramento 

A unidade de Desdobramento

estática da matéria gorda, as oleínas

o sabão produzido na Neutralização

produzido na reação é decantado e encaminhado para a EPTAR
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1ª Centrífuga

Reactor

Reactor

2 ª Centrífuga

Secador

Óleo Neutro

Óleos Crús

Fábrica de Biodiesel

Ácido Fosfórico

Soda Caústica

Massas de 
Neutralização

Água Residual

Figura 4.1 – Diagrama de processo de Neutralização 

Desdobramento, consiste na homogeneização, reação com ácido e decantação 

estática da matéria gorda, as oleínas (Ácidos Gordos), produzidas pela reação de ácido sulfúrico com 

o sabão produzido na Neutralização ou Depuração (Massas de Neutralização/Depuração). O efluente 

produzido na reação é decantado e encaminhado para a EPTAR. 

EPTAR

 

, consiste na homogeneização, reação com ácido e decantação 

pela reação de ácido sulfúrico com 

ou Depuração (Massas de Neutralização/Depuração). O efluente 
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 Massas de Neutralização

Ácido Sulfúrico

Figura 

4.6.3.3 Depuração 

A matéria gorda obtida no Desdobramento carece de

de depuração é um processo em tudo idêntico à neutralização, diferindo na matéria

caso podem ser ácidos gordos provenientes do desdobramento ou óleos de fritura. 

O produto final é encaminhado para o proces
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Reacção

Ácidos Gordos

Depuração

Massas de Neutralização/ 
Depuração

Água Residual

Homogeinização

Decantação

 4.2 – Diagrama de processo de Desdobramento 

A matéria gorda obtida no Desdobramento carece de Depuração para poder ser usada. O processo 

de depuração é um processo em tudo idêntico à neutralização, diferindo na matéria

caso podem ser ácidos gordos provenientes do desdobramento ou óleos de fritura. 

O produto final é encaminhado para o processo de esterificação. 
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EPTAR

 

para poder ser usada. O processo 

de depuração é um processo em tudo idêntico à neutralização, diferindo na matéria-prima que neste 

caso podem ser ácidos gordos provenientes do desdobramento ou óleos de fritura.  
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Óleo Fritura Depurados 
Ácidos Gordos Depurados

Ácidos Gordos 
Desdobrados

Ácido Cítrico

Água 

Figura 

4.6.3.4 Esterificação 

A Esterificação consiste na redução da acidez livre dos 

por esterificação com fluxo de glicerina proveniente da unidade de Produção de Biodiesel. Este 

processo desenvolve-se sob vácuo e alta tempe
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1ª Centrífuga

Reactor

Reactor

2 ª Centrífuga

Secador

Óleo Fritura Depurados /
Ácidos Gordos Depurados

Ácidos Gordos 
Desdobrados

Esterificação

Ácido Fosfórico

Soda Caústica

Massas de 
Depuração

Água Residual

Óleos de Fritura

Figura 4.3 – Diagrama de processo de Depuração 

consiste na redução da acidez livre dos Ácidos Gordos provenientes da Depuração, 

por esterificação com fluxo de glicerina proveniente da unidade de Produção de Biodiesel. Este 

se sob vácuo e alta temperatura obtendo-se triglicéridos. 

EPTAR

 

provenientes da Depuração, 

por esterificação com fluxo de glicerina proveniente da unidade de Produção de Biodiesel. Este 
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Glicerina 

Figura 

 

 

4.6.3.5 Produção de Biodiesel (Transesterificação)

O óleo neutro armazenado (ou óleo neutro mais triglicéridos) é transformado em biodiesel na unidade 

de Transesterificação. Esta consiste na

(catalisador de reação), seguida de separação dos produtos, esteres (biodiesel) e glicerina. Estes 

últimos serão purificados a jusante e em separado. Os primeiros carecem de aquecimento e 

evaporação de metanol, lavagem com água seguida de aquecimento e centrifugação, e aquecimento 

para secagem final em vácuo, tendo assim condições para serem armazenados. A glicerina será 

purificada com recurso a aquecimento e evaporação de metanol, separação de matéria 

concentração com aquecimento e evaporação da água existente, proveniente da lavagem dos 

esteres. Existe ainda um processo auxiliar, que consiste na separação da mistura agua

evaporada da glicerina e biodiesel que consiste na destilação do 

fluxo em contra-corrente de metanol purificado em coluna de destilação, recuperando

fluxos para o processo inicial. 
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Transesterificação

Óleo Fritura Depurados /
Ácidos Gordos Depurados

ReactorGlicerina 

Triglicéridos

 
Figura 4.4 – Diagrama de processo de Esterificação 

Produção de Biodiesel (Transesterificação) 

O óleo neutro armazenado (ou óleo neutro mais triglicéridos) é transformado em biodiesel na unidade 

. Esta consiste na reação de óleo neutro com metanol e metilato de sódio 

(catalisador de reação), seguida de separação dos produtos, esteres (biodiesel) e glicerina. Estes 

últimos serão purificados a jusante e em separado. Os primeiros carecem de aquecimento e 

metanol, lavagem com água seguida de aquecimento e centrifugação, e aquecimento 

para secagem final em vácuo, tendo assim condições para serem armazenados. A glicerina será 

purificada com recurso a aquecimento e evaporação de metanol, separação de matéria 

concentração com aquecimento e evaporação da água existente, proveniente da lavagem dos 

esteres. Existe ainda um processo auxiliar, que consiste na separação da mistura agua

evaporada da glicerina e biodiesel que consiste na destilação do metanol por via da ebulição deste e 

corrente de metanol purificado em coluna de destilação, recuperando

21

O óleo neutro armazenado (ou óleo neutro mais triglicéridos) é transformado em biodiesel na unidade 

reação de óleo neutro com metanol e metilato de sódio 

(catalisador de reação), seguida de separação dos produtos, esteres (biodiesel) e glicerina. Estes 

últimos serão purificados a jusante e em separado. Os primeiros carecem de aquecimento e 

metanol, lavagem com água seguida de aquecimento e centrifugação, e aquecimento 

para secagem final em vácuo, tendo assim condições para serem armazenados. A glicerina será 

purificada com recurso a aquecimento e evaporação de metanol, separação de matéria gorda, e 

concentração com aquecimento e evaporação da água existente, proveniente da lavagem dos 

esteres. Existe ainda um processo auxiliar, que consiste na separação da mistura agua-metanol 

metanol por via da ebulição deste e 

corrente de metanol purificado em coluna de destilação, recuperando-se ambos os 
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Reatores 
(Transesterificação

Flash

Óleo Neutro

Metanol

Centrifuga

Tanque Pulmão

Biodiesel

Decantador

Metilato de Sódio

Secador

Armazenamento

Expedição

Água

Ácido Cítrico

Figura 

4.6.3.6 Refinação 

O processo produtivo de Refinação

vegetal ou azeite). O óleo é recebido cru e tal como o azeite é sujeito a um processo de neutralização 

(idêntico ao processo de neutralização instalado para a produção de biodiesel). Estes processos de 

neutralização instalados são totalmente independentes.
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Reactor

Transesterificação)

Decantador

Reactor

Glicerina

Coluna de 
Destilação

Soda Cáustica

Ácido Clorídrico

Armazenamento

Tanque Pulmão

Flash

Tanque Pulmão

Armazenamento

Expedição

Oléinas

Água

Triglicéridos

Esterificação

Figura 4.5 – Diagrama da reação de Transesterificação 

Refinação inicia-se com a receção e armazenagem de matéria

vegetal ou azeite). O óleo é recebido cru e tal como o azeite é sujeito a um processo de neutralização 

ao processo de neutralização instalado para a produção de biodiesel). Estes processos de 

neutralização instalados são totalmente independentes. 

Recuperação de 
Metanol

Soda Cáustica

Ácido Clorídrico

Esterificação

 

se com a receção e armazenagem de matéria-prima (óleo 

vegetal ou azeite). O óleo é recebido cru e tal como o azeite é sujeito a um processo de neutralização 

ao processo de neutralização instalado para a produção de biodiesel). Estes processos de 



 
 
 
 
 

 
 
Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Volume 1 

 
No caso do óleo de girassol, o óleo é neutralizado a frio (

depois aquecido para centrifugação

Na refinaria, o óleo/azeite são sujeitos aos processos de branqueamento e desodorização. Tal como 

o nome indica, no branqueamento é retirada a cor ao óleo através da adição de terras e/ou carvão 

ativado e posterior filtração. 

Na desodorização, através de aquecimento e alto vácuo são removidos os componentes com cadeias 

moleculares mais curtas, removendo

obtendo-se uma descoloração do óleo adicional.
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No caso do óleo de girassol, o óleo é neutralizado a frio (winterizado) para remoção das ceras e 

o para centrifugação-lavagem-secagem. 

Na refinaria, o óleo/azeite são sujeitos aos processos de branqueamento e desodorização. Tal como 

o nome indica, no branqueamento é retirada a cor ao óleo através da adição de terras e/ou carvão 

Na desodorização, através de aquecimento e alto vácuo são removidos os componentes com cadeias 

moleculares mais curtas, removendo-se desta forma o odor característico e certos pigmentos, 

se uma descoloração do óleo adicional.  
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) para remoção das ceras e 

Na refinaria, o óleo/azeite são sujeitos aos processos de branqueamento e desodorização. Tal como 

o nome indica, no branqueamento é retirada a cor ao óleo através da adição de terras e/ou carvão 

Na desodorização, através de aquecimento e alto vácuo são removidos os componentes com cadeias 

se desta forma o odor característico e certos pigmentos, 
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Figura 

4.6.3.7 Filtração 

O processo de filtração de azeites consiste na eliminação de impurezas obtidas com a extração do 

azeite em lagar. Trata-se essencialmente de humidade, bem como resíduos sólidos que resultam ora 

da cristalização de ceras naturalmente presentes, ora de resíduos de azeitona não eli

anteriormente.  

Ácido Fosfórico

Soda Caústica

Ácido Cítrico

Ácido Cítrico

Água 

Ácido Cítrico

Carvão activado

Terras de Branqueamento
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Figura 4.6 – Diagrama do processo de Refinação 

de azeites consiste na eliminação de impurezas obtidas com a extração do 

se essencialmente de humidade, bem como resíduos sólidos que resultam ora 

da cristalização de ceras naturalmente presentes, ora de resíduos de azeitona não eli

Desgomagem
Neutralização
 Winterização

Branqueamento

Óleo/Azeite 

Óleo ou Azeite Refinado

Desodorização

Filtro Segurança

Filtro Segurança

Armazém

Massas de Neutralização

Água Residual
Separação
Lavagem

Bolo Filtração

Ácidos Gordos

Coluna de 
Destilação

 

de azeites consiste na eliminação de impurezas obtidas com a extração do 

se essencialmente de humidade, bem como resíduos sólidos que resultam ora 

da cristalização de ceras naturalmente presentes, ora de resíduos de azeitona não eliminados 

Massas de Neutralização

EPTAR
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A instalação é composta por um filtro

diatomáceas e/ou celulose) e da qual resulta um resíduo, e por dois filtros de polimento. Esta 

instalação tem capacidade para filt

 

Figura 

4.6.3.8 Embalamento de Óleos e Azeites Vegetais.

A Unidade de embalamento de óleos e azeites é composta por 

óleos e azeites. O embalamento pode ser feito em PET ou vidro e a capacidade nomi

secção é de 186 t/dia. O Embalamento encontra

áreas principais: uma destinada às linhas de embalamento e outr

 

 

 

 

Terra Diatomáceas e
ou Celulose
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A instalação é composta por um filtro-prensa, que necessita do uso de adjuvantes de filtração (terras 

diatomáceas e/ou celulose) e da qual resulta um resíduo, e por dois filtros de polimento. Esta 

instalação tem capacidade para filtrar 10 Toneladas por hora. 

Figura 4.7 – Processo de Filtração de Azeites 

Embalamento de Óleos e Azeites Vegetais. 

de óleos e azeites é composta por 2 (duas) linhas de embalamento d

óleos e azeites. O embalamento pode ser feito em PET ou vidro e a capacidade nomi

/dia. O Embalamento encontra-se instalado em edifício dedicado dividido em duas 

áreas principais: uma destinada às linhas de embalamento e outra área destinada a armazém.

1º Filtro de Polimento

Azeite 

Filtro Segurança

Azeite Filtrado

Terra Diatomáceas e/

2º Filtro de Polimento

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Filtro-Prensa
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prensa, que necessita do uso de adjuvantes de filtração (terras 

diatomáceas e/ou celulose) e da qual resulta um resíduo, e por dois filtros de polimento. Esta 

 

) linhas de embalamento de 

óleos e azeites. O embalamento pode ser feito em PET ou vidro e a capacidade nominal total da 

se instalado em edifício dedicado dividido em duas 

a área destinada a armazém. 

Resíduos

Resíduos

Resíduos
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Figura 4

Cartão de Tabuleiros

Filme de Palete

Paletes Intercalares

Etiquetas

Pré-Formas

Cápsulas

Rótulos

Azoto

Ar Comprimido
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4.8 – Fluxograma da Linha Nº 1 do Embalamento 

Sopradora A

Garrafas

Enchimento

Pré

LINHA 1

Sopradora B

Garrafas
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Figura 4
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4.9 – Fluxograma da Linha Nº 2 do Embalamento 
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4.6.4 REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS

O sistema de Abastecimento de Água

(AC1), que transfere a água captada para um conjunto central de 2 depósitos principais

A referida captação possui uma 

Subterrânea n.º A011113.2014.RH5 (Anexo C do Volume 2 

de agosto de 2014, para utilização industrial

Utilização dos Recursos Hídricos 

código 0182/04-DSMA-DMA. 

Conforme representado na Planta 

subterrânea depois de extraída é encaminhada por bombagem para um depósito principa

D1), de capacidade unitária de cerca de 25 m

feita a ligação para os diferentes sectores da unidade industrial

tanque de água da rede de combate 

Existe um outro depósito também de 25 m

D2).  

Parte da água utilizada na instalação proveniente do depósito 

hipoclorito). Este sistema de tratamento de água do furo encontra

abastecimento às diversas secções, após grupo de bombagem que garante uma pressão constante 

de 3 bar. 

A linha possui um contador de água com emissor de 

bomba doseadora de hipoclorito. Pontualmente procede

permitindo desta forma verificar a eficácia do tratamento. È efetuado igualmente o controlo mensal e 

trimestral segundo o plano de controlo anual definido por intermédio de laboratório externo 

acreditado, sendo que as amostragens se efetuam rotativamente por 12 pontos espalhados pelo 

circuito de água. 

As restantes utilizações de água, nomeadamente a água de alimentação à osm

sua vez abastece as caldeiras de vapor e as centrífugas, bem como a água de alimentação das torres 

de arrefecimento, a água de alimentação da zona da EPTAR, a água do circuito de combate a 

incêndio e água de rega das zonas de olival e l

sua utilização. 

Até ao passado mês de junho, a 

de julho procedeu-se à instalação do ramal de ligação da rede pública de abastecimento 

Ribatejo, que serve atualmente 

sanitários e refeitório. 
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SGOTOS 

Abastecimento de Água para uso industrial tem por base uma captação tipo 

captada para um conjunto central de 2 depósitos principais

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos 

A011113.2014.RH5 (Anexo C do Volume 2 – Anexos Técnicos),

para utilização industrial e para rega, que substitui a anterior Autorização de 

Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água Subterrânea emitida com o 

Conforme representado na Planta de Águas constante do Anexo B do Volume 2 do EIA, a

subterrânea depois de extraída é encaminhada por bombagem para um depósito principa

1), de capacidade unitária de cerca de 25 m3, localizado junto às chaminés das caldeiras

ligação para os diferentes sectores da unidade industrial. Este depósito está interligado ao 

tanque de água da rede de combate contra incêndios (Depósito T001), com a capacidade de 175 m

Existe um outro depósito também de 25 m3 que se destina a armazenar água para a rega (Depósito 

a água utilizada na instalação proveniente do depósito D1, é desinfeta

sistema de tratamento de água do furo encontra-se instalado na linha principal de 

abastecimento às diversas secções, após grupo de bombagem que garante uma pressão constante 

A linha possui um contador de água com emissor de impulsos que controla o funcionamento da 

bomba doseadora de hipoclorito. Pontualmente procede-se internamente à leitura de cloro livre 

permitindo desta forma verificar a eficácia do tratamento. È efetuado igualmente o controlo mensal e 

plano de controlo anual definido por intermédio de laboratório externo 

acreditado, sendo que as amostragens se efetuam rotativamente por 12 pontos espalhados pelo 

As restantes utilizações de água, nomeadamente a água de alimentação à osm

sua vez abastece as caldeiras de vapor e as centrífugas, bem como a água de alimentação das torres 

de arrefecimento, a água de alimentação da zona da EPTAR, a água do circuito de combate a 

incêndio e água de rega das zonas de olival e laranjal não sofrem qualquer tratamento previamente à 

 água de consumo humano era proveniente do furo. Contudo, no mês 

instalação do ramal de ligação da rede pública de abastecimento 

 toda a área da fábrica, no que se refere ao uso para balneários, 

tem por base uma captação tipo furo 

captada para um conjunto central de 2 depósitos principais. 

Hídricos - Captação de Água 

, em vigor desde final 

que substitui a anterior Autorização de 

para Pesquisa e Captação de Água Subterrânea emitida com o 

guas constante do Anexo B do Volume 2 do EIA, a água 

subterrânea depois de extraída é encaminhada por bombagem para um depósito principal (Depósito 

, localizado junto às chaminés das caldeiras, donde é 

. Este depósito está interligado ao 

, com a capacidade de 175 m3. 

que se destina a armazenar água para a rega (Depósito 

1, é desinfetada (com injeção de 

se instalado na linha principal de 

abastecimento às diversas secções, após grupo de bombagem que garante uma pressão constante 

impulsos que controla o funcionamento da 

se internamente à leitura de cloro livre 

permitindo desta forma verificar a eficácia do tratamento. È efetuado igualmente o controlo mensal e 

plano de controlo anual definido por intermédio de laboratório externo 

acreditado, sendo que as amostragens se efetuam rotativamente por 12 pontos espalhados pelo 

As restantes utilizações de água, nomeadamente a água de alimentação à osmose inversa que por 

sua vez abastece as caldeiras de vapor e as centrífugas, bem como a água de alimentação das torres 

de arrefecimento, a água de alimentação da zona da EPTAR, a água do circuito de combate a 

aranjal não sofrem qualquer tratamento previamente à 

era proveniente do furo. Contudo, no mês 

instalação do ramal de ligação da rede pública de abastecimento da Águas do 

toda a área da fábrica, no que se refere ao uso para balneários, 
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Relativamente ao sistema de saneamento, 

do Volume 2 do EIA, a Fábrica Torre

industriais, de água residuais domésticas

As águas residuais industriais

biodiesel, entre outros efluentes gerad

tratamento de Águas Residuais (EPTAR).

Esta é composta por um tanque decantador de receção para os diferentes efluentes que aí afluem 

por bombagem. O tanque decantador, com 30 m

gorduras e como pulmão de alimentação à EPTAR.

Após a remoção das gorduras sobrenadantes, o efluente segue por gravidade para o tanque de 

homogeneização onde se promove a agitação

Neste órgão de tratamento é efetuada adição de coagulante e floculante com o objetivo de ajudar a 

elevar os flocos que são posteriormente removidos através de um raspador instalado para o efeito.

Os flocos removidos seguem por bombagem

enviadas para um operador licenciado para aterro.

As águas residuais tratadas são então encaminhadas por bombagem até à caixa de ligação do 

coletor à rede de saneamento municipal da Águas do Ribatejo, E.I.M.(A

Sistemas Públicos de Saneamento do Município de Torres Novas, seguindo posteriormente para 

tratamento final na ETAR de Riachos. 

Por forma a corrigir a situação de incumprimento dos valores de fósforo total, foi instalada uma nov

bomba de arejamento (recirculação) para otimizar o funcionamento do flotador e efetuados contactos 

com diversas empresas de tratamento de águas por forma a obter pareceres relativamente a 

soluções. Nesse sentido foram testados dois processos (processo de

saída da EPTAR e processo de dosagem de cloreto de alumínio no flotador).

Os resultados obtidos com o processo de nitrificação

foram muito satisfatórios, pelo que se avançou com 

mantida a utilização do mesmo coagulante e floculante e dosagem complementar de cloreto de 

alumínio, sendo possível reduzir significativamente o fósforo total. 

As águas residuais industriais provenientes do 

igualmente à rede de saneamento municipal, após passarem por um separador de gorduras, 

instalado à saída do edifício.  
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Relativamente ao sistema de saneamento, representada na Planta de Águas constante do Anexo B 

a Fábrica Torrejana possui redes independentes de drenagem de 

domésticas, e de águas pluviais.  

águas residuais industriais produzidas nas unidades de refinação, neutralização, fábrica de 

biodiesel, entre outros efluentes gerados, são encaminhadas por tubagem para a Estação de Pré

tratamento de Águas Residuais (EPTAR). 

Esta é composta por um tanque decantador de receção para os diferentes efluentes que aí afluem 

por bombagem. O tanque decantador, com 30 m3 de capacidade, funciona como separador de 

gorduras e como pulmão de alimentação à EPTAR. 

Após a remoção das gorduras sobrenadantes, o efluente segue por gravidade para o tanque de 

homogeneização onde se promove a agitação e correção de pH e o encaminhamen

Neste órgão de tratamento é efetuada adição de coagulante e floculante com o objetivo de ajudar a 

elevar os flocos que são posteriormente removidos através de um raspador instalado para o efeito.

Os flocos removidos seguem por bombagem para o depósito de lamas sendo posteriormente 

enviadas para um operador licenciado para aterro. 

As águas residuais tratadas são então encaminhadas por bombagem até à caixa de ligação do 

coletor à rede de saneamento municipal da Águas do Ribatejo, E.I.M.(AR), a Entidade Gestora dos 

Sistemas Públicos de Saneamento do Município de Torres Novas, seguindo posteriormente para 

tratamento final na ETAR de Riachos.  

Por forma a corrigir a situação de incumprimento dos valores de fósforo total, foi instalada uma nov

bomba de arejamento (recirculação) para otimizar o funcionamento do flotador e efetuados contactos 

com diversas empresas de tratamento de águas por forma a obter pareceres relativamente a 

soluções. Nesse sentido foram testados dois processos (processo de nitrificação

saída da EPTAR e processo de dosagem de cloreto de alumínio no flotador).  

Os resultados obtidos com o processo de nitrificação-desnitrificação para redução de fósforo não 

foram muito satisfatórios, pelo que se avançou com a segunda solução com resultados positivos. Foi 

mantida a utilização do mesmo coagulante e floculante e dosagem complementar de cloreto de 

alumínio, sendo possível reduzir significativamente o fósforo total.  

As águas residuais industriais provenientes do edifício de embalamento encontram

igualmente à rede de saneamento municipal, após passarem por um separador de gorduras, 
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constante do Anexo B 

jana possui redes independentes de drenagem de efluentes 

produzidas nas unidades de refinação, neutralização, fábrica de 

os, são encaminhadas por tubagem para a Estação de Pré-

Esta é composta por um tanque decantador de receção para os diferentes efluentes que aí afluem 

de capacidade, funciona como separador de 

Após a remoção das gorduras sobrenadantes, o efluente segue por gravidade para o tanque de 

e o encaminhamento para o flotador. 

Neste órgão de tratamento é efetuada adição de coagulante e floculante com o objetivo de ajudar a 

elevar os flocos que são posteriormente removidos através de um raspador instalado para o efeito.  

para o depósito de lamas sendo posteriormente 

As águas residuais tratadas são então encaminhadas por bombagem até à caixa de ligação do 

R), a Entidade Gestora dos 

Sistemas Públicos de Saneamento do Município de Torres Novas, seguindo posteriormente para 

Por forma a corrigir a situação de incumprimento dos valores de fósforo total, foi instalada uma nova 

bomba de arejamento (recirculação) para otimizar o funcionamento do flotador e efetuados contactos 

com diversas empresas de tratamento de águas por forma a obter pareceres relativamente a 

nitrificação-desnitrificação na 

desnitrificação para redução de fósforo não 

a segunda solução com resultados positivos. Foi 

mantida a utilização do mesmo coagulante e floculante e dosagem complementar de cloreto de 

edifício de embalamento encontram-se ligadas 

igualmente à rede de saneamento municipal, após passarem por um separador de gorduras, 
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No Anexo C do Volume 2 – Anexos Técnicos, apresenta

residuais da EPTAR na rede municipal de saneamento da

estabelecidas as condições de descarga e programa de monitorização a cumprir.

atualmente caducada, a licença encontra

Ribatejo, em resposta à solicitação da Fábrica Torrejana. 

No que se refere às quantidades de efluentes gerados na instalação e de acordo com o medidor de 

caudal instalado, quantificou-se 

descarregadas no coletor municipal

As águas residuais domésticas

são encaminhadas para três 

apresentado no Anexo B: 

• FS1: possui uma capacidade de cerca de 16m

escritórios, embalamento, balneários e refeitório utilizados por 12 Trabalhadores 

(8h), 7 no embalamento (16 horas) e balneários da fábrica utilizados por 

horas) / 2 trabalhadores (24h);

• FS2: possui uma dimensão de 

descarga/carga utilizados por 5 trabalhad

• FS3: possui uma dimensão de 

Edifício de Comando  utilizados por 8 trabalhadores (8 horas) e 2 

Estes órgãos foram instalados anteriormente à nova administr

possivelmente anteriores aos anos 80

Durante o mês de junho de 2014 foi solicitada autorização de ligação das fossas séticas às Á

Ribatejo, em conjunto com o pedi

As fossas FS1, FS2 e FS3 possuem tubagem de ligação à rede de drenagem municipal, tendo sido 

instaladas bombas após autorização de ligação cuja cópia se apresenta no Anexo C do Volume 2 

Anexos Técnicos.  

As águas pluviais são conduzidas, através das diversas caleiras espalhadas pela instalação, para 

um separador de gorduras e posteriormente para 

pluviais. 

Na zona das ilhas de enchimento existe ainda a ligação a um separador de hidrocarbonetos antes do 

encaminhamento para a rede de águas pluviais. 
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Anexos Técnicos, apresenta-se cópia da licença de descarga de águas

residuais da EPTAR na rede municipal de saneamento da Águas do Ribatejo, E.I.M.(AR)

estabelecidas as condições de descarga e programa de monitorização a cumprir.

atualmente caducada, a licença encontra-se em processo de renovação por parte da Águas do 

Ribatejo, em resposta à solicitação da Fábrica Torrejana.  

No que se refere às quantidades de efluentes gerados na instalação e de acordo com o medidor de 

se no ano de 2013, um volume total de 36115 m

descarregadas no coletor municipal, sendo que em média se produziram mensalmente 

águas residuais domésticas produzidas na instalação e provenientes dos sanitários e

 fossas séticas estanques, conforme assinalado no Desenho 

capacidade de cerca de 16m3 e serve os sanitários utilizados no edifício de 

escritórios, embalamento, balneários e refeitório utilizados por 12 Trabalhadores 

(8h), 7 no embalamento (16 horas) e balneários da fábrica utilizados por 

horas) / 2 trabalhadores (24h); 

FS2: possui uma dimensão de 14m3 e serve os sanitários de apoio às zonas de 

descarga/carga utilizados por 5 trabalhadores (8 horas) e 1 (24h); 

FS3: possui uma dimensão de 45m3 e serve os sanitários e balneários das Vivendas e 

utilizados por 8 trabalhadores (8 horas) e 2 trabalhadores 

Estes órgãos foram instalados anteriormente à nova administração da Fábrica Torrejana, sendo 

possivelmente anteriores aos anos 80, não possuindo qualquer licença junto da ARH do Tejo. 

Durante o mês de junho de 2014 foi solicitada autorização de ligação das fossas séticas às Á

em conjunto com o pedido de ramal de água para consumo humano. 

As fossas FS1, FS2 e FS3 possuem tubagem de ligação à rede de drenagem municipal, tendo sido 

instaladas bombas após autorização de ligação cuja cópia se apresenta no Anexo C do Volume 2 

são conduzidas, através das diversas caleiras espalhadas pela instalação, para 

e posteriormente para a conduta de saída para o exterior de águas 

Na zona das ilhas de enchimento existe ainda a ligação a um separador de hidrocarbonetos antes do 

encaminhamento para a rede de águas pluviais.  

de descarga de águas 

Águas do Ribatejo, E.I.M.(AR), onde são 

estabelecidas as condições de descarga e programa de monitorização a cumprir. Embora esteja 

or parte da Águas do 

No que se refere às quantidades de efluentes gerados na instalação e de acordo com o medidor de 

m3 de águas residuais 

sendo que em média se produziram mensalmente 3009 m3. 

o e provenientes dos sanitários e balneários 

fossas séticas estanques, conforme assinalado no Desenho 

e serve os sanitários utilizados no edifício de 

escritórios, embalamento, balneários e refeitório utilizados por 12 Trabalhadores no escritório 

(8h), 7 no embalamento (16 horas) e balneários da fábrica utilizados por 15 trabalhadores (8 

e serve os sanitários de apoio às zonas de 

e serve os sanitários e balneários das Vivendas e 

trabalhadores (24h). 

ação da Fábrica Torrejana, sendo 

, não possuindo qualquer licença junto da ARH do Tejo. 

Durante o mês de junho de 2014 foi solicitada autorização de ligação das fossas séticas às Águas do 

As fossas FS1, FS2 e FS3 possuem tubagem de ligação à rede de drenagem municipal, tendo sido 

instaladas bombas após autorização de ligação cuja cópia se apresenta no Anexo C do Volume 2 – 

são conduzidas, através das diversas caleiras espalhadas pela instalação, para 

ra o exterior de águas 

Na zona das ilhas de enchimento existe ainda a ligação a um separador de hidrocarbonetos antes do 
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Caso ocorram derrames acidentais ou se proceda a lavagens na zona da fábrica, é acionado um 

sistema que direciona as águas pluviais, do decantador de gorduras para a EPTAR, para tratamento, 

antes de serem lançadas no coletor municipal de águas residuais. 

4.6.5 CONSUMOS DE RECURSOS E 

4.6.5.1 Consumo de Água 

Após a ligação recente sistema de abastecimento público, atualmente a

Torrejana é proveniente de um furo (captação própria) 

fins: 

� Processo produtivo (produção de biocombustíveis, neutralização e refinação de óleos e 

azeites, alimentação de caldeiras e torres de arrefecimento);

� Lavagens interiores de secções;

� Refeitório, Instalações sanitárias, Balneários;

� Regas e Lavagens exteriores

� Combate a incêndio. 

 

Na tabela seguinte apresenta-se a repartição dos consumos de água na instalação

acordo com os registos obtidos em 2013

captação licenciada.  

Quadro 4.5 – Consumos de água nas instalações da 

Tipos de consumo

Alimentação

Alimentação

Alimentação Processo de 

Alimentação Processo de 

Alimentação

Alimentação dos Edifícios (Embalamento
Fábrica Biodiesel), EPTAR, Refeitório, Sanitários e 

Zona das ilhas de enchimento

Sistema de Combate a Incêndio, Lavagens exteriores e Rega

Refere-se que no refeitório não são confecionadas refeições, embora existam pontos de água para 

consumo humano dos funcionários. Também é fornecida água engarrafada aos trabalhadores

várias secções. 
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Caso ocorram derrames acidentais ou se proceda a lavagens na zona da fábrica, é acionado um 

sistema que direciona as águas pluviais, do decantador de gorduras para a EPTAR, para tratamento, 

antes de serem lançadas no coletor municipal de águas residuais.  

ECURSOS E MATÉRIAS-PRIMAS  

Após a ligação recente sistema de abastecimento público, atualmente a água utilizada na Fabrica 

furo (captação própria) e da rede pública e destina

Processo produtivo (produção de biocombustíveis, neutralização e refinação de óleos e 

azeites, alimentação de caldeiras e torres de arrefecimento); 

Lavagens interiores de secções; 

Refeitório, Instalações sanitárias, Balneários; 

Regas e Lavagens exteriores da instalação; 

se a repartição dos consumos de água na instalação

acordo com os registos obtidos em 2013, altura em que a água era exclusivamente obtida através da 

Consumos de água nas instalações da Fábrica Torrejana

Tipos de consumo 

Alimentação de Caldeira Nº1 

Alimentação de Caldeira Nº2 

Processo de Neutralização nº 1 

Processo de Neutralização nº 2 

Alimentação Torres de Arrefecimento 

Embalamento, Refinaria, Filtração, Neutralização 
Refeitório, Sanitários e Balneários, Escritórios, , 

Zona das ilhas de enchimento,  

Sistema de Combate a Incêndio, Lavagens exteriores e Regas  

TOTAL 

no refeitório não são confecionadas refeições, embora existam pontos de água para 

consumo humano dos funcionários. Também é fornecida água engarrafada aos trabalhadores
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Caso ocorram derrames acidentais ou se proceda a lavagens na zona da fábrica, é acionado um 

sistema que direciona as águas pluviais, do decantador de gorduras para a EPTAR, para tratamento, 

água utilizada na Fabrica 

e destina-se aos seguintes 

Processo produtivo (produção de biocombustíveis, neutralização e refinação de óleos e 

se a repartição dos consumos de água na instalação, por destino, de 

, altura em que a água era exclusivamente obtida através da 

Torrejana 

Consumos  
(m3/ano) 

2366 

21773 

8404 

1990 

37439 

10565 

16072 

98609 

no refeitório não são confecionadas refeições, embora existam pontos de água para 

consumo humano dos funcionários. Também é fornecida água engarrafada aos trabalhadores nas 
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4.6.5.2 Consumo de Energia 

Em termos energéticos a Fábrica Torrejana, con

gás natural. A energia elétrica está presente em praticamente todos os processos, nomeadamente 

para acionamento de motores, máquinas, comando e iluminação dos diferentes espaço

natural por seu lado é consumido na

Atualmente a instalação encontra

energia elétrica em média tensão, sendo a tarifa em longas utilizações e ciclo

Em 2009 face ao crescimento de produção houve a necessidade de aumentar a potência contratada 

para os atuais 581 kW (726,25 kVA) sendo a potência instalada de 1.250 kVA pelo que se pode 

verificar que o Posto de Transformação (PT N

eventuais alterações e ampliações que se possam a concretizar no futuro.

Com o início do sector do embalamento, a Fábrica Torrejana instalou um novo Posto de 

Transformação (PT Nº 2) que entrou em funcionamento 

requisitada e instalada de 630 KVA. Este PT registou em 2012 um consumo de energia de 520027 

kWh. 

No que se refere aos consumos de energia, em 2008 

Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia 

sendo considerada uma empresa consumidora intensiva de energia (consumos superior a 500 

Tep/ano). 

Ao abrigo do SGCIE, a Fábrica Torrejana efetuou em 2009 uma Auditoria Energética e estabele

um Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn) com a definição de medidas a 

implementar no sentido de minimizar os consumos de energia.

Na Quadro 4.6 apresentam-se os consumos energéticos da instalação verificados em 2013, 

considerando as diversas formas de energia, os diferentes fins a que se destinam e tendo em conta a 

respetiva conversão para Tep (toneladas equivalentes de petróleo) onde os fatores de conversão 

considerados são os definidos para efeitos de aplicação do Sistema de Gestão dos Consumos 

Intensivos de Energia e constam no Despacho n.º 17313/2008, de 26 de Junho.
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Consumo de Energia  

Em termos energéticos a Fábrica Torrejana, consome duas formas de energia, a energia elétrica e o 

gás natural. A energia elétrica está presente em praticamente todos os processos, nomeadamente 

para acionamento de motores, máquinas, comando e iluminação dos diferentes espaço

o é consumido nas caldeiras, para produção de vapor a ser utilizado no processo.

Atualmente a instalação encontra-se a ser fornecida pela EDP, com um contrato de fornecimento de 

energia elétrica em média tensão, sendo a tarifa em longas utilizações e ciclo diário (tetra

Em 2009 face ao crescimento de produção houve a necessidade de aumentar a potência contratada 

para os atuais 581 kW (726,25 kVA) sendo a potência instalada de 1.250 kVA pelo que se pode 

verificar que o Posto de Transformação (PT Nº 1) se encontra sobredimensionado suportando 

eventuais alterações e ampliações que se possam a concretizar no futuro. 

cio do sector do embalamento, a Fábrica Torrejana instalou um novo Posto de 

Transformação (PT Nº 2) que entrou em funcionamento em Fevereiro de 2012, com a Potência 

requisitada e instalada de 630 KVA. Este PT registou em 2012 um consumo de energia de 520027 

No que se refere aos consumos de energia, em 2008 – 1414 tep -, a Torrejana ficou abrangida pelo 

nsumos Intensivos de Energia – SGCIE (D.L. nº71/2008, 15 de Abril) 

sendo considerada uma empresa consumidora intensiva de energia (consumos superior a 500 

Ao abrigo do SGCIE, a Fábrica Torrejana efetuou em 2009 uma Auditoria Energética e estabele

um Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn) com a definição de medidas a 

implementar no sentido de minimizar os consumos de energia. 

se os consumos energéticos da instalação verificados em 2013, 

considerando as diversas formas de energia, os diferentes fins a que se destinam e tendo em conta a 

o para Tep (toneladas equivalentes de petróleo) onde os fatores de conversão 

considerados são os definidos para efeitos de aplicação do Sistema de Gestão dos Consumos 

Intensivos de Energia e constam no Despacho n.º 17313/2008, de 26 de Junho. 

some duas formas de energia, a energia elétrica e o 

gás natural. A energia elétrica está presente em praticamente todos os processos, nomeadamente 

para acionamento de motores, máquinas, comando e iluminação dos diferentes espaços. O gás 

, para produção de vapor a ser utilizado no processo. 

se a ser fornecida pela EDP, com um contrato de fornecimento de 

diário (tetra-horário).  

Em 2009 face ao crescimento de produção houve a necessidade de aumentar a potência contratada 

para os atuais 581 kW (726,25 kVA) sendo a potência instalada de 1.250 kVA pelo que se pode 

º 1) se encontra sobredimensionado suportando 

cio do sector do embalamento, a Fábrica Torrejana instalou um novo Posto de 

em Fevereiro de 2012, com a Potência 

requisitada e instalada de 630 KVA. Este PT registou em 2012 um consumo de energia de 520027 

, a Torrejana ficou abrangida pelo 

SGCIE (D.L. nº71/2008, 15 de Abril) 

sendo considerada uma empresa consumidora intensiva de energia (consumos superior a 500 

Ao abrigo do SGCIE, a Fábrica Torrejana efetuou em 2009 uma Auditoria Energética e estabeleceu 

um Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn) com a definição de medidas a 

se os consumos energéticos da instalação verificados em 2013, 

considerando as diversas formas de energia, os diferentes fins a que se destinam e tendo em conta a 

o para Tep (toneladas equivalentes de petróleo) onde os fatores de conversão 

considerados são os definidos para efeitos de aplicação do Sistema de Gestão dos Consumos 

 



 
 
 
 
 

 
 
Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Volume 1 

 
Quadro 4.6 – Consumos Energéticos regi

Forma de Energia Destino

Gás Natural Caldeiras

Energia Eléctrica (PT nº1) Produção

Energia Eléctrica (PT nº2) Embalamento

Factores de conversão:  
Energia eléctrica: 0.000215 tep/kWh; Gás Natural: 1.077 tep/Ton

No ano civil – 2013 - o consumo global de energia da 

para o gás natural e 545 para a energia elétrica), sendo estes equivalentes a 5704 TCO

4.6.5.3 Matérias-primas 

A Fábrica Torrejana produz Biodiesel a partir de óleos vegetais e produz Azeites e Óleos Refinados a 

partir de azeites e óleos vegetais, sendo esta a principal matéria

matéria-prima é adquirida a terceiros, sendo recebida e armazenada em tanques existentes na 

instalação, a partir dos quais se abastece a produção

As matérias-primas e subsidiárias correspondem

apresentados na tabela seguinte.
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Consumos Energéticos registados na instalação industrial em 2013

Destino Consumo de energia 
Consumo de energia 

Caldeiras 1.858.036 Nm3 1562Ton 

Produção 1.796.525 kWh 

Embalamento 736.837 kWh 

TOTAL 

Energia eléctrica: 0.000215 tep/kWh; Gás Natural: 1.077 tep/Ton 

o consumo global de energia da Fabrica da Torrejana foi de 2227 tep (1682 tep 

para o gás natural e 545 para a energia elétrica), sendo estes equivalentes a 5704 TCO

A Fábrica Torrejana produz Biodiesel a partir de óleos vegetais e produz Azeites e Óleos Refinados a 

partir de azeites e óleos vegetais, sendo esta a principal matéria-prima consumida na instalação. A 

prima é adquirida a terceiros, sendo recebida e armazenada em tanques existentes na 

instalação, a partir dos quais se abastece a produção 

primas e subsidiárias correspondem, para a capacidade instalada,

apresentados na tabela seguinte. 
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em 2013 

Consumo de energia 
primária 

(TEP) 

1682 

387 

158 

2227 

Fabrica da Torrejana foi de 2227 tep (1682 tep 

para o gás natural e 545 para a energia elétrica), sendo estes equivalentes a 5704 TCO2. 

A Fábrica Torrejana produz Biodiesel a partir de óleos vegetais e produz Azeites e Óleos Refinados a 

prima consumida na instalação. A 

prima é adquirida a terceiros, sendo recebida e armazenada em tanques existentes na 

, para a capacidade instalada, aos valores 
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Quadro 4.7 – Consumos das principais Matérias

Designação

Óleos de Fritura

Metilato de Sódio

Ácido Cítrico 

Ácido Fosfórico 80%

Ácido Clorídrico a 33%

Ácido Sulfúrico a 98%

Soda Cáustica 50%

Terras de 

Plástico (Cápsulas, Pré

Papel e Cartão (caixas de cartão, rótulos)

Vidro (garrafas)

Cápsulas de Alumínio

4.6.6 EQUIPAMENTO 

Atualmente existem nas instalações da 

desenvolvimento da atividade, sendo de destacar os seguintes:

• 190 Eletrobombas; 

• 170 Tanques de Armazenagem;

• 8 Empilhadores; 

• 5 Caldeiras; 

• 5 Compressores de Ar; 

• 6 Chiller´s 

• 40 Permutadores de Calor;

• 11 Centrifugadoras; 

• 1 ROBOT; 

• 3 Torres de Arrefecimento;

• 1 Flotador. 

 

Volume 1 – Relatório Síntese 

Consumos das principais Matérias-Primas e subsidiárias.

Designação Consumo Anual 

Óleo Cru 182500

Óleos de Fritura 5000

Azeite 24000

Metanol 11000

Metilato de Sódio 1850

Ácido Cítrico  98

Azoto 32

Água 28527

Ácido Fosfórico 80% 410

Ácido Clorídrico a 33% 1400

Ácido Sulfúrico a 98% 180

Soda Cáustica 50% 1320

Terras de Branqueamento 990

Plástico (Cápsulas, Pré-formas) 574

Papel e Cartão (caixas de cartão, rótulos) 171

Vidro (garrafas) 7540

Cápsulas de Alumínio 41

 

Atualmente existem nas instalações da Fábrica Torrejana, S.A diversos equipamentos 

desenvolvimento da atividade, sendo de destacar os seguintes: 

170 Tanques de Armazenagem; 

40 Permutadores de Calor; 

efecimento; 

Primas e subsidiárias. 

Consumo Anual (t) 

182500 

5000 

24000 

11000 

1850 

98 

32 

28527 

410 

1400 

180 

1320 

990 

574 

171 

7540 

41 

Fábrica Torrejana, S.A diversos equipamentos necessários ao 
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4.6.7 TRABALHADORES 

Atualmente o número de trabalhadores afetos à produção é 38 homens e 14 senhoras, no total de 52 

e que se encontram distribuídos pelos seguintes sectores de atividade:

• Laboratório (4); 

• Produção (31); 

• Administrativos (12); 

• Manutenção e Logística (5).

4.6.8 TRÁFEGO ASSOCIADO À ATIVIDADE

A atividade desenvolvida na unidade industrial da Torrejana, S.A. acarreta um volume de tráfego 

associado ao transporte de matérias

final da instalação para vários ponto

anuais de tráfego de veículos pesados, 

Quadro 4.8 – Volumes de

Material a Transportar 

Ácido cítrico 

Ácido clorídrico 

Ácido fosfórico 

Adjuvante + Terras de 
branqueamento 

Metanol 

Metilato de sódio 

Oleína Palma 

Óleo colza cru 

Óleo girassol cru 

Óleo girassol refinado 

Óleo de soja 

Óleo de soja crú 

Massas de neutralização 

Glicerina 
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Atualmente o número de trabalhadores afetos à produção é 38 homens e 14 senhoras, no total de 52 

e que se encontram distribuídos pelos seguintes sectores de atividade: 

Manutenção e Logística (5). 

TIVIDADE 

A atividade desenvolvida na unidade industrial da Torrejana, S.A. acarreta um volume de tráfego 

ciado ao transporte de matérias-primas para a instalação e transporte de distribuição de produ

final da instalação para vários pontos do país. No quadro seguinte apresentam-se os volumes 

de veículos pesados, associados à exploração da unidade industrial

Volumes de tráfego médio anual associados à exploração da unidade industrial

Frequência 
N.º 

veículos/ano 

Origem das 
entradas / 

Destino das 
saídas 

Tipo de veículo

Entradas 

8 Porto / Setúbal 

Veículo pesado

30 Estarreja 

3 Barcelona 

1 Trofa 

10 Estarreja 

230 Aveiro 

46 Lisboa 

290 Lisboa 

185 Alhandra 

525 Almada 

595 Almada 

62 Almada 

65 Lisboa 

1420 Almada 

Saídas 

53 Torres Novas 

Veículo pesado

184 Ourém 

57 Espanha 

5 Leiria 

12 Lisboa 

59 França / 

35

Atualmente o número de trabalhadores afetos à produção é 38 homens e 14 senhoras, no total de 52 

A atividade desenvolvida na unidade industrial da Torrejana, S.A. acarreta um volume de tráfego 

primas para a instalação e transporte de distribuição de produto 

se os volumes médios 

ploração da unidade industrial.  

associados à exploração da unidade industrial 

Tipo de veículo 

Veículo pesado 

Veículo pesado 
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Material a Transportar 

Biodiesel 

 

Atualmente regista-se, na instalação industrial, um tráfego médio anual de 4671 veículos associados 

à atividade desenvolvida (incluindo as entradas e saídas)

acarretaram 3470 veículos pesados e as saídas de produto final registaram 1201 veículos pesados.

4.6.9 DESCRIÇÃO DAS MELHORES 

Atualmente a Fábrica Torrejana adota medidas ambientais que se traduzam nas MTD (Melho

Técnicas Disponíveis) previstas no Sumário Executivo do “Documento de Referência sobre as 

Melhores Técnicas Disponíveis (BREF)” 

Available Techniques in Food, Drink and Milk Industry”

As MTD que se encontram implementadas na instalação incluem as ações / medidas descritas 

seguidamente.  

MTD Gerais 

• Informar/formar todos os colaboradores sobre os aspetos ambientais relacionados com as suas 

atividades da própria empresa;

• Escolher e selecionar os equipamentos utilizados que permitam uma otimização dos consumos, 

uma minimização das emissões e facilidade de manutenção;

• Implementar planos regulares de manutenção 

preventiva; 

• Minimizar o ruído com origem em veícu

circulação de veículos no interior da instalação;

• Otimizar os processos minimizando os consumos de água e energia e a produção de 

• Implementar um sistema de monitorização e rever os consumos e 

processos produtivos individuais e para a instalação em geral, permitindo que os níveis de 

performance atuais sejam otimizados;
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Frequência 
N.º 

veículos/ano 

Origem das 
entradas / 

Destino das 
saídas 

Tipo de veículo

Espanha 

80 Diversos 
(exportação) 

138 Espanha 

345 
Monte da 
Caparica 

221 Matosinhos 

se, na instalação industrial, um tráfego médio anual de 4671 veículos associados 

incluindo as entradas e saídas). As entradas de matérias

acarretaram 3470 veículos pesados e as saídas de produto final registaram 1201 veículos pesados.

ELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS 

Atualmente a Fábrica Torrejana adota medidas ambientais que se traduzam nas MTD (Melho

Técnicas Disponíveis) previstas no Sumário Executivo do “Documento de Referência sobre as 

Melhores Técnicas Disponíveis (BREF)” aplicável à indústria alimentar “Reference Document on Best 

Available Techniques in Food, Drink and Milk Industry”.  

implementadas na instalação incluem as ações / medidas descritas 

Informar/formar todos os colaboradores sobre os aspetos ambientais relacionados com as suas 

atividades da própria empresa; 

equipamentos utilizados que permitam uma otimização dos consumos, 

uma minimização das emissões e facilidade de manutenção; 

Implementar planos regulares de manutenção – existem definidos planos de manutenção 

Minimizar o ruído com origem em veículos/camiões – está limitada a 10 km/h a velocidade de 

circulação de veículos no interior da instalação; 

Otimizar os processos minimizando os consumos de água e energia e a produção de 

Implementar um sistema de monitorização e rever os consumos e níveis de emissão para os 

processos produtivos individuais e para a instalação em geral, permitindo que os níveis de 

atuais sejam otimizados; 

Tipo de veículo 

se, na instalação industrial, um tráfego médio anual de 4671 veículos associados 

entradas de matérias-primas 

acarretaram 3470 veículos pesados e as saídas de produto final registaram 1201 veículos pesados.  

Atualmente a Fábrica Torrejana adota medidas ambientais que se traduzam nas MTD (Melhores 

Técnicas Disponíveis) previstas no Sumário Executivo do “Documento de Referência sobre as 

“Reference Document on Best 

implementadas na instalação incluem as ações / medidas descritas 

Informar/formar todos os colaboradores sobre os aspetos ambientais relacionados com as suas 

equipamentos utilizados que permitam uma otimização dos consumos, 

existem definidos planos de manutenção 

km/h a velocidade de 

Otimizar os processos minimizando os consumos de água e energia e a produção de resíduos; 

níveis de emissão para os 

processos produtivos individuais e para a instalação em geral, permitindo que os níveis de 
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• Ter inventário atualizado de entradas e saídas de todas as fases do processo desde a receção 

de matéria-prima até à expedição do produto final;

• Planear a produção minimizando a produção de resíduos e a frequência das limpezas;

• Assegurar o transporte por via seca das

• Recolher os resíduos de modo a permitir 

reciclagem e deposição final;

• Evitar a queda de materiais para o solo, 

através de tabuleiros protetores.

• Separar correntes de água, otimizando a re

• Evitar o uso de energia em excesso nos processos de aquecimento e refrigeração;

• Implementar um bom plano de limpeza das instalações;

• Selecionar as matérias-primas e auxiliares minimizando a produção de resíduos sólidos e 

emissões perigosas para o ar e para a água;

Colaboração com atividades a montante e a jusante

• Colaboração com a atividade dos fornecedores 

fornecedores e a empresa, para minimizar a poluição e proteger o ambiente com

Limpeza de equipamentos e instalações

• Limpar frequentemente as áreas de armazenagem de materiais e remover os resíduos de 

matérias-primas após processamento assim que possível;

• Instalar e utilizar caixas de retenção após os ralos de drenagem e e

serem inspecionadas e limpas com frequência de modo a impedir que matérias

sejam arrastadas nas águas residuais;

• Usar técnicas e equipamentos que proporcionem limpe

• Pré-humedecer ou empapar os pisos ou equipamentos abertos de modo a f

via seca; 

• Equipar as mangueiras utilizadas nas lavagens manuais com agulhetas pro

gatilho; 

• Selecionar e usar agentes de limpeza e de desinfeção que minimi

ambiente; 

• No caso de existirem correntes de águas residuais com valores de pH muito diferente

auto-neutralização; 
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Ter inventário atualizado de entradas e saídas de todas as fases do processo desde a receção 

prima até à expedição do produto final; 

Planear a produção minimizando a produção de resíduos e a frequência das limpezas;

Assegurar o transporte por via seca das matérias-primas, produtos, subprodutos e resíduos.

Recolher os resíduos de modo a permitir uma otimização da utilização, reutilização,

reciclagem e deposição final; 

Evitar a queda de materiais para o solo, usando adequadas proteções anti projeções

tabuleiros protetores. 

Separar correntes de água, otimizando a reutilização e o tratamento; 

Evitar o uso de energia em excesso nos processos de aquecimento e refrigeração;

Implementar um bom plano de limpeza das instalações; 

primas e auxiliares minimizando a produção de resíduos sólidos e 

perigosas para o ar e para a água; 

Colaboração com atividades a montante e a jusante 

Colaboração com a atividade dos fornecedores – criar uma cadeia de responsabilidade entre os 

fornecedores e a empresa, para minimizar a poluição e proteger o ambiente com

Limpeza de equipamentos e instalações 

Limpar frequentemente as áreas de armazenagem de materiais e remover os resíduos de 

rocessamento assim que possível; 

Instalar e utilizar caixas de retenção após os ralos de drenagem e escoamento dos pisos, a 

serem inspecionadas e limpas com frequência de modo a impedir que matérias

arrastadas nas águas residuais; 

Usar técnicas e equipamentos que proporcionem limpeza das instalações por via seca;

apar os pisos ou equipamentos abertos de modo a f

Equipar as mangueiras utilizadas nas lavagens manuais com agulhetas pro

Selecionar e usar agentes de limpeza e de desinfeção que minimizem os 

No caso de existirem correntes de águas residuais com valores de pH muito diferente
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Ter inventário atualizado de entradas e saídas de todas as fases do processo desde a receção 

Planear a produção minimizando a produção de resíduos e a frequência das limpezas; 

produtos e resíduos. 

uma otimização da utilização, reutilização, reutilização, 

anti projeções ou gotas 

Evitar o uso de energia em excesso nos processos de aquecimento e refrigeração; 

primas e auxiliares minimizando a produção de resíduos sólidos e 

criar uma cadeia de responsabilidade entre os 

fornecedores e a empresa, para minimizar a poluição e proteger o ambiente como um todo; 

Limpar frequentemente as áreas de armazenagem de materiais e remover os resíduos de 

scoamento dos pisos, a 

serem inspecionadas e limpas com frequência de modo a impedir que matérias-primas e outras 

za das instalações por via seca; 

apar os pisos ou equipamentos abertos de modo a facilitar a limpeza por 

Equipar as mangueiras utilizadas nas lavagens manuais com agulhetas providas de válvulas de 

zem os efeitos sobre o 

No caso de existirem correntes de águas residuais com valores de pH muito diferentes, aplicar a 
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MTD adicionais para o sector agro

Receção e expedição de materiais

• Durante as operações de carga e 

estacionados em operações de carga e descarga;

Centrifugação / Separação 

• Operar as centrífugas de modo a que a descarga de produtos nas corrente

minimizadas; 

Arrefecimento 

• Otimizar o funcionamento dos sistemas de refrigeração de água, minimizando a quantidade de 

purga nas torres de arrefecimento;

• Usar sistemas de refrigeração com água em circuito fechado em vez

passagem; 

Embalamento 

• Otimizar o design da embalage

para minimizar a produção de resíduos;

• Comprar materiais a granel;

• Armazenar o material de embalagem em separado;

• Minimizar os transbordos durante o enchimento;

Produção e utilização de energ

• Desligar os equipamentos quando não forem necessários;

• Minimizar as cargas sobre os

• Minimizar as perdas dos motores elétricos;

• Usar acionamentos de velocidade variável para redução da carga sobre bombas e ventiladores 

(Aplicar controladores de frequência nos motores elétricos);

• Aplicar isolamentos térmicos sobre tubagens, reservatórios e outros equipamentos utilizados 

para transportar, armazenar ou tratar materiais acima ou

Sistemas de ar comprimido 

• Rever os níveis de pressão e se possível reduzir esses níveis;
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adicionais para o sector agro-alimentar 

Receção e expedição de materiais 

Durante as operações de carga e descarga de materiais, desligar os motores dos veículos 

m operações de carga e descarga; 

Operar as centrífugas de modo a que a descarga de produtos nas corrente

o funcionamento dos sistemas de refrigeração de água, minimizando a quantidade de 

rga nas torres de arrefecimento; 

Usar sistemas de refrigeração com água em circuito fechado em vez de sistemas de uma só 

da embalagem, incluindo peso, volume e quantidade de materiais recicláveis, 

para minimizar a produção de resíduos; 

Comprar materiais a granel; 

Armazenar o material de embalagem em separado; 

Minimizar os transbordos durante o enchimento; 

Produção e utilização de energia 

os quando não forem necessários; 

Minimizar as cargas sobre os motores elétricos; 

as perdas dos motores elétricos; 

Usar acionamentos de velocidade variável para redução da carga sobre bombas e ventiladores 

equência nos motores elétricos); 

Aplicar isolamentos térmicos sobre tubagens, reservatórios e outros equipamentos utilizados 

para transportar, armazenar ou tratar materiais acima ou abaixo da temperatura ambiente;

Rever os níveis de pressão e se possível reduzir esses níveis; 

descarga de materiais, desligar os motores dos veículos 

Operar as centrífugas de modo a que a descarga de produtos nas correntes de resíduos sejam 

o funcionamento dos sistemas de refrigeração de água, minimizando a quantidade de 

de sistemas de uma só 

m, incluindo peso, volume e quantidade de materiais recicláveis, 

Usar acionamentos de velocidade variável para redução da carga sobre bombas e ventiladores 

Aplicar isolamentos térmicos sobre tubagens, reservatórios e outros equipamentos utilizados 

abaixo da temperatura ambiente; 
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• Equipar as entradas e os escapes de ar comprimido com silenciadores de mo

níveis de ruído; 

Redes de vapor 

• Maximizar a recuperação de condensados;

• Evitar a perda de vapor flash na

• Isolar ou colocar fora de serviço as tubagens sem uso;

• Melhorar a qualidade dos purgadores;

• Reparar as fugas de vapor; 

Minimização das emissões para a atmosfera

• Implementar e manter uma estratégia de

• Utilizar ciclone de transporte de terras para não enviar poeiras para a atmosfera

Tratamento de águas residuais

• Efetuar o tratamento de águas residuais

- Aplicar decantadores para remoção de f

- Aplicar tanque pulmão par

- Aplicar tanque de neutralização de ph e homogeneização da água residual

- Aplicar sistema de flotação com ar dissolvido

Derrames acidentais 

• Identificar potenciais fontes de incidente/acidentes que possam causar dano no ambiente;

• Avaliar a probabilidade desses potenciais incidentes/acidentes ocorrerem e respetiva severidade 

(p.ex. estudo de risco); 

• Identificar potenciais incidentes/acidentes para o

evitar a sua ocorrência; 

• Identificar e implementar medidas de controlo necessárias para evitar a ocorrência de acidentes 

e minimizar os danos no ambiente;

• Investigar todos os acidentes ocorridos, os erros cometi

• Elaborar, implementar e testar frequ

MTD Adicionais para o sector de óleos e gorduras vegetais
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Equipar as entradas e os escapes de ar comprimido com silenciadores de mo

ar a recuperação de condensados; 

h na recuperação de condensados; 

de serviço as tubagens sem uso; 

orar a qualidade dos purgadores; 

 

Minimização das emissões para a atmosfera 

Implementar e manter uma estratégia de controlo de emissões para o ar; 

Utilizar ciclone de transporte de terras para não enviar poeiras para a atmosfera

Tratamento de águas residuais 

Efetuar o tratamento de águas residuais utilizando o seguinte processo: 

Aplicar decantadores para remoção de fase pesada (sólidos) + fase ligeira (óleos/gor

Aplicar tanque pulmão para equalizador de caudal e carga; 

Aplicar tanque de neutralização de ph e homogeneização da água residual

Aplicar sistema de flotação com ar dissolvido; 

tificar potenciais fontes de incidente/acidentes que possam causar dano no ambiente;

Avaliar a probabilidade desses potenciais incidentes/acidentes ocorrerem e respetiva severidade 

Identificar potenciais incidentes/acidentes para os quais é necessário controlo adicional para 

Identificar e implementar medidas de controlo necessárias para evitar a ocorrência de acidentes 

e minimizar os danos no ambiente; 

Investigar todos os acidentes ocorridos, os erros cometidos e manter registos;

Elaborar, implementar e testar frequentemente o plano de emergência; 

MTD Adicionais para o sector de óleos e gorduras vegetais 
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Equipar as entradas e os escapes de ar comprimido com silenciadores de modo a reduzir os 

Utilizar ciclone de transporte de terras para não enviar poeiras para a atmosfera; 

lidos) + fase ligeira (óleos/gorduras); 

Aplicar tanque de neutralização de ph e homogeneização da água residual; 

tificar potenciais fontes de incidente/acidentes que possam causar dano no ambiente; 

Avaliar a probabilidade desses potenciais incidentes/acidentes ocorrerem e respetiva severidade 

s quais é necessário controlo adicional para 

Identificar e implementar medidas de controlo necessárias para evitar a ocorrência de acidentes 

dos e manter registos; 
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• Refinar os óleos crus, que têm uma acidez sempre inferior a 2%, por refinação química 

(cáustica). 

4.6.10 LISTA DOS PRINCIPAIS TIPOS DE 

FONTES 

Durante as fases exploração da 

tipos de efluentes, resíduos e emissões atmosféricas com origens divers

seguidamente. 

Águas residuais 

• De origem doméstica (geradas nas instalações sanitárias);

• De origem industrial (resultantes 

biodiesel, purgas da caldeira

Emissões atmosféricas 

• Emissões de fontes fixas de combustão (chaminés industriais)

Ruído 

• Níveis sonoros produzidos pelo equipamento instalado 

Resíduos  

• Lamas da EPTAR (LER 02 03 05);

• Terras de branqueamento (LER 02 03 99);

• Resinas de permuta 

• Óleos de motores, transmissões e lubrificação (LER 13 02 08*);

• Outros solventes e misturas de solventes (LER 14 06 03*);

• Embalagens de madeira (LER 15 01 03);

• Mistura de embalagens (LER 15 01 06);

• Embalagens de vidro (LER 15 01 07);

• Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas (LER 15 

01 10*); 

• Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo), panos de limpeza e vestuário 

de proteção, contaminados por substâncias perigosas 
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Refinar os óleos crus, que têm uma acidez sempre inferior a 2%, por refinação química 

IPOS DE EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISÍVEIS E 

exploração da unidade industrial – objeto do presente EIA - são gerados diversos 

tipos de efluentes, resíduos e emissões atmosféricas com origens diversas, conforme descrito 

De origem doméstica (geradas nas instalações sanitárias); 

De origem industrial (resultantes das unidades de refinação de óleos vegetais, fábrica de 

biodiesel, purgas da caldeira); 

de fontes fixas de combustão (chaminés industriais); 

Níveis sonoros produzidos pelo equipamento instalado nos edifícios da unidade industrial

Lamas da EPTAR (LER 02 03 05); 

Terras de branqueamento (LER 02 03 99); 

Resinas de permuta iónica saturadas ou usadas (LER 11 01 16 *) 

Óleos de motores, transmissões e lubrificação (LER 13 02 08*); 

Outros solventes e misturas de solventes (LER 14 06 03*); 

Embalagens de madeira (LER 15 01 03); 

Mistura de embalagens (LER 15 01 06); 

idro (LER 15 01 07); 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas (LER 15 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo), panos de limpeza e vestuário 

de proteção, contaminados por substâncias perigosas (LER 15 02 02*);

Refinar os óleos crus, que têm uma acidez sempre inferior a 2%, por refinação química 

REVISÍVEIS E RESPETIVAS 

são gerados diversos 

as, conforme descrito 

das unidades de refinação de óleos vegetais, fábrica de 

nos edifícios da unidade industrial. 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas (LER 15 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo), panos de limpeza e vestuário 

(LER 15 02 02*); 
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• Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, 

contaminados por substâncias perigosas (não abrangidos no anterior) (LER 15 02 03);

• Filtros de óleo (LER 16 01 07);

• Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos conte

• Óleos e Gorduras não abrangidas em 20 01 25 (LER 20 01 26*). 

Subprodutos 

• Ácidos Gordos da Refinaria

• Massas de Neutralização

• Glicerina. 
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Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, 

contaminados por substâncias perigosas (não abrangidos no anterior) (LER 15 02 03);

Filtros de óleo (LER 16 01 07); 

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio (LER 20 01 21*);

Óleos e Gorduras não abrangidas em 20 01 25 (LER 20 01 26*).   

Ácidos Gordos da Refinaria; 

Massas de Neutralização; 
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Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, 

contaminados por substâncias perigosas (não abrangidos no anterior) (LER 15 02 03); 

ndo mercúrio (LER 20 01 21*); 
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5 CARACTERIZAÇÃO AMBIE

5.1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

No presente Capítulo apresenta-

vertentes naturais (clima e meteorologia, geologia e geomorfologia, 

qualidade da água, qualidade do ar, ambiente sonoro, uso atual 

paisagem) e sociocultural (gestão de resíduos e subprodutos, condicionantes e ordenamento do 

território, socio-economia e património cultural). Esta análise fundamenta

análise de dados estatísticos, docume

para a região. Pretende-se assim, estabelecer um quadro de referência das condições ambientais da 

região de forma orientada para a análise e avaliação dos impactes da 

A caracterização do estado atual do ambiente fundamentou

estatísticos, documentais (incluindo cartografia) e de campo, 

considerada toda a informação fornecida por entidades

caracterização do estado atual do ambiente na área em estudo.

Anexos Técnicos do presente EIA, apresenta

contactadas. 

Estabeleceu-se assim um quadro de referência das condições ambientais da área em estudo de 

forma orientada para a análise e avaliação dos impactes decorrentes da exploração da instalação em 

estudo.  

5.2 CLIMA E METEOROLOGIA

5.2.1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

Neste ponto será efetuada uma análise climatológica da área em 

numa abordagem a nível regional, com caracterização dos principais elementos do clima da região 

em estudo; e numa abordagem a nível local, onde será feita uma avaliação das caract

microclimáticas. 

Na abordagem a nível regional, serão utilizados os dados mais relevantes relativos à Estação 

Climatológica mais próxima, permitindo assim, uma descrição dos comportamentos dos principais 

meteoros: temperatura, precipitação, humid

e vento. 

Na abordagem a nível local, será realizada uma análise dos aspetos mais relevantes do microclima 

ocorrente, tendo como base as características fisiográficas da área em estudo, nomeadamente
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CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ZONA EM ESTUDO 

E METODOLOGIA 

-se a caracterização do estado do ambiente na área 

vertentes naturais (clima e meteorologia, geologia e geomorfologia, solos, 

qualidade da água, qualidade do ar, ambiente sonoro, uso atual do solo, sistemas ecológicos, 

cultural (gestão de resíduos e subprodutos, condicionantes e ordenamento do 

economia e património cultural). Esta análise fundamenta-se no levantamento e 

análise de dados estatísticos, documentais e de campo, relativos à situação existente ou prevista 

se assim, estabelecer um quadro de referência das condições ambientais da 

região de forma orientada para a análise e avaliação dos impactes da exploração da instalação fab

A caracterização do estado atual do ambiente fundamentou-se no levantamento e análise de dados 

estatísticos, documentais (incluindo cartografia) e de campo, para a região e para o local

considerada toda a informação fornecida por entidades detentoras de informação relevante para a 

caracterização do estado atual do ambiente na área em estudo. No Anexo A constante do Volume 2 

Anexos Técnicos do presente EIA, apresenta-se um resumo da informação fornecida pelas entidades 

se assim um quadro de referência das condições ambientais da área em estudo de 

forma orientada para a análise e avaliação dos impactes decorrentes da exploração da instalação em 

CLIMA E METEOROLOGIA 

ETODOLOGIA 

fetuada uma análise climatológica da área em estudo. Esta análise consistirá 

numa abordagem a nível regional, com caracterização dos principais elementos do clima da região 

em estudo; e numa abordagem a nível local, onde será feita uma avaliação das caract

Na abordagem a nível regional, serão utilizados os dados mais relevantes relativos à Estação 

Climatológica mais próxima, permitindo assim, uma descrição dos comportamentos dos principais 

meteoros: temperatura, precipitação, humidade relativa do ar, nebulosidade, nevoeiro, orvalho, geada 

Na abordagem a nível local, será realizada uma análise dos aspetos mais relevantes do microclima 

ocorrente, tendo como base as características fisiográficas da área em estudo, nomeadamente

se a caracterização do estado do ambiente na área estudo, nas suas 

solos, recursos hídricos e 

do solo, sistemas ecológicos, 

cultural (gestão de resíduos e subprodutos, condicionantes e ordenamento do 

se no levantamento e 

ntais e de campo, relativos à situação existente ou prevista 

se assim, estabelecer um quadro de referência das condições ambientais da 

exploração da instalação fabril. 

se no levantamento e análise de dados 

para a região e para o local. Foi também 

detentoras de informação relevante para a 

No Anexo A constante do Volume 2 – 

se um resumo da informação fornecida pelas entidades 

se assim um quadro de referência das condições ambientais da área em estudo de 

forma orientada para a análise e avaliação dos impactes decorrentes da exploração da instalação em 

. Esta análise consistirá 

numa abordagem a nível regional, com caracterização dos principais elementos do clima da região 

em estudo; e numa abordagem a nível local, onde será feita uma avaliação das características 

Na abordagem a nível regional, serão utilizados os dados mais relevantes relativos à Estação 

Climatológica mais próxima, permitindo assim, uma descrição dos comportamentos dos principais 

ade relativa do ar, nebulosidade, nevoeiro, orvalho, geada 

Na abordagem a nível local, será realizada uma análise dos aspetos mais relevantes do microclima 

ocorrente, tendo como base as características fisiográficas da área em estudo, nomeadamente no 
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que respeita, ao relevo, à exposição de encostas e à altitude.

Esta análise foi ainda apoiada numa pesquisa bibliográfica, a qual, permitiu a recolha de informação 

de âmbito climático. 

5.2.2 CLIMA REGIONAL 

O arranjo regional do clima de Portugal apresenta um

diminuição progressiva da intensidade e frequência da penetração das massas de ar atlânticas. Outro 

fator importante da divisão regional é o relevo, que facilita ou dificulta, a circulação ou estagnação, 

das massas de ar, pouco a pouco modificadas pela sua deslocação sobre o continente (Daveau, 

1985). 

Em traços gerais, considera-se que Portugal apresenta um clima mediterrânico, caracterizado por 

Invernos chuvosos e Verões prolongados e secos. No entanto, conforme 

aquele clima sofre maior ou menor influência atlântica. 

Entre os climas francamente atlânticos, distinguem

amplitude térmica muito atenuada, de frequentes nevoeiros de advecção durant

Verão, só muito raramente atingidos pelas vagas de calor continental estival e localmente flagelados 

por ventos marítimos (Daveau, 1985). A 

Fachada Atlântica. Esta região é influenciad

impedindo valores extremos, e aumenta a humidade do ar, contribuindo para a regularidade das 

precipitações. 

De acordo com as províncias climáticas de Portugal, 

Atlântica Média, que estende-se desde o Rio Mondego para Sul até à latitude de Torres Vedras (39º 

N). Nesta província, o Verão e o Inverno apresentam

Norte do País. A precipitação anual varia entre 600 e 1000mm, oc

Nesta província, as trovoadas são frequentes com ocorrência de brisas da terra e do mar (Ribeiro, 

1999). 

5.2.3 METEOROLOGIA  

A caracterização climatológica da zona em que se desenvolve o projeto foi realizada com base nos 

dados meteorológicos da Estação Climatológica de Tancos/Base Aérea registados no período de 

compreendido entre 1959 e 1980 e Estação Udométrica de Pernes registados no período 

compreendido entre 1951 e 1980 (INMG, 1991), por serem as mais próximas da instalação 

presente estudo. 

No quadro seguinte apresenta-se a localização geográfica e o período de observação das estações 
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que respeita, ao relevo, à exposição de encostas e à altitude. 

Esta análise foi ainda apoiada numa pesquisa bibliográfica, a qual, permitiu a recolha de informação 

O arranjo regional do clima de Portugal apresenta um forte gradiente Oeste–

diminuição progressiva da intensidade e frequência da penetração das massas de ar atlânticas. Outro 

fator importante da divisão regional é o relevo, que facilita ou dificulta, a circulação ou estagnação, 

as de ar, pouco a pouco modificadas pela sua deslocação sobre o continente (Daveau, 

se que Portugal apresenta um clima mediterrânico, caracterizado por 

Invernos chuvosos e Verões prolongados e secos. No entanto, conforme as regiões e épocas do ano, 

aquele clima sofre maior ou menor influência atlântica.  

Entre os climas francamente atlânticos, distinguem-se nitidamente os propriamente litorais, de 

amplitude térmica muito atenuada, de frequentes nevoeiros de advecção durant

Verão, só muito raramente atingidos pelas vagas de calor continental estival e localmente flagelados 

por ventos marítimos (Daveau, 1985). A instalação em análise encontra-se na região climática da 

Fachada Atlântica. Esta região é influenciada pela proximidade do mar que ameniza as temperaturas, 

impedindo valores extremos, e aumenta a humidade do ar, contribuindo para a regularidade das 

De acordo com as províncias climáticas de Portugal, a área de estudo insere

se desde o Rio Mondego para Sul até à latitude de Torres Vedras (39º 

N). Nesta província, o Verão e o Inverno apresentam-se um pouco mais quentes em relação à zona 

Norte do País. A precipitação anual varia entre 600 e 1000mm, ocorrendo um ou dois meses secos. 

Nesta província, as trovoadas são frequentes com ocorrência de brisas da terra e do mar (Ribeiro, 

A caracterização climatológica da zona em que se desenvolve o projeto foi realizada com base nos 

meteorológicos da Estação Climatológica de Tancos/Base Aérea registados no período de 

compreendido entre 1959 e 1980 e Estação Udométrica de Pernes registados no período 

compreendido entre 1951 e 1980 (INMG, 1991), por serem as mais próximas da instalação 

se a localização geográfica e o período de observação das estações 
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Esta análise foi ainda apoiada numa pesquisa bibliográfica, a qual, permitiu a recolha de informação 

–Leste, resultante da 

diminuição progressiva da intensidade e frequência da penetração das massas de ar atlânticas. Outro 

fator importante da divisão regional é o relevo, que facilita ou dificulta, a circulação ou estagnação, 

as de ar, pouco a pouco modificadas pela sua deslocação sobre o continente (Daveau, 

se que Portugal apresenta um clima mediterrânico, caracterizado por 

as regiões e épocas do ano, 

se nitidamente os propriamente litorais, de 

amplitude térmica muito atenuada, de frequentes nevoeiros de advecção durante as manhãs de 

Verão, só muito raramente atingidos pelas vagas de calor continental estival e localmente flagelados 

se na região climática da 

a pela proximidade do mar que ameniza as temperaturas, 

impedindo valores extremos, e aumenta a humidade do ar, contribuindo para a regularidade das 

estudo insere-se na Província 

se desde o Rio Mondego para Sul até à latitude de Torres Vedras (39º 

se um pouco mais quentes em relação à zona 

orrendo um ou dois meses secos. 

Nesta província, as trovoadas são frequentes com ocorrência de brisas da terra e do mar (Ribeiro, 

A caracterização climatológica da zona em que se desenvolve o projeto foi realizada com base nos 

meteorológicos da Estação Climatológica de Tancos/Base Aérea registados no período de 

compreendido entre 1959 e 1980 e Estação Udométrica de Pernes registados no período 

compreendido entre 1951 e 1980 (INMG, 1991), por serem as mais próximas da instalação objeto do 

se a localização geográfica e o período de observação das estações 
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climatológica e udométrica, referidas.

Quadro 5.1 –  Localização geográfica e período

consideradas na caracterização climática da região em estudo

Estação 

Estação Climatológica de 
Tancos/Base Aérea 
Posto Udométrico de 

Pernes 

5.2.3.1 Temperatura do Ar

A temperatura média anual registada na estação climatológica de Tancos/Base Aérea é de 15,7°C, 

sendo a temperatura média do mês mais frio de 9,1°C, em Janeiro, e a correspondente ao 

quente de 22,9°C, em Agosto (INMG, 1991).

 

Na Figura 5.1 apresentam-se, os valores médios de temperatura do ar registados na estação 

climatológica de Tancos/Base Aérea.

Figura 5.1 - Temperaturas mínimas, médias e máximas do ar, registados na estação climatológica de 

 

A análise efetuada da temperatura na região reflete a existência de amplitudes térmicas entre os 

9,7°C e os 14,6°C, sendo que os meses de Verão registam 

temperaturas médias, mínimas e máximas são típicas de um clima ameno (
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climatológica e udométrica, referidas. 

Localização geográfica e período de observação das estações climatológica e udométrica 

consideradas na caracterização climática da região em estudo 

Latitude Longitude Altitude 

39° 29´ N 8° 22´ W 83 m 

39° 24´ N 8° 40´ W 96 m 

Temperatura do Ar 

A temperatura média anual registada na estação climatológica de Tancos/Base Aérea é de 15,7°C, 

sendo a temperatura média do mês mais frio de 9,1°C, em Janeiro, e a correspondente ao 

quente de 22,9°C, em Agosto (INMG, 1991). 

se, os valores médios de temperatura do ar registados na estação 

climatológica de Tancos/Base Aérea. 

 

mínimas, médias e máximas do ar, registados na estação climatológica de 
Tancos/Base Aérea (1959-1980) 

A análise efetuada da temperatura na região reflete a existência de amplitudes térmicas entre os 

9,7°C e os 14,6°C, sendo que os meses de Verão registam as maiores amplitudes térmicas. As 

temperaturas médias, mínimas e máximas são típicas de um clima ameno (Figura 

Jan Mar Mai Jul Set Nov

Meses

Temperatura Média Mínima (ºC)

Temperatura Média Mensal (ºC)

Temperatura Média Máxima (ºC)
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A temperatura média anual registada na estação climatológica de Tancos/Base Aérea é de 15,7°C, 

sendo a temperatura média do mês mais frio de 9,1°C, em Janeiro, e a correspondente ao mês mais 

se, os valores médios de temperatura do ar registados na estação 

 

mínimas, médias e máximas do ar, registados na estação climatológica de 

A análise efetuada da temperatura na região reflete a existência de amplitudes térmicas entre os 

as maiores amplitudes térmicas. As 

Figura 5.2). 
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Figura 5.2 - Amplitude térmica registada na estação climatológica de Tancos/Base Aérea (1959

 

O tipo de Verão é rígido na estação climatológica em apreço, onde a amplitude térmica é maior. A 

temperatura máxima média registou

Quanto aos valores extremos, a temperatura máxima registada foi de 41,0°C, também no mês de 

Agosto. 

 

O Inverno, na região, apresenta

negativas, sendo a temperatura mínima média mais baixa de 4,2°C, no mês de Janeiro, tendo

registado o mínimo de -6,5°C também em Janeiro. Por ano registaram

temperaturas negativas (INMG, 1991).

 

A ocorrência de temperaturas inferi

durante alguns meses do ano, especialmente nos locais menos expostos à radiação solar. Neste 

caso, este fenómeno não se reveste de elevada importância uma vez que apenas foram registados, 

no período de observação, uma média de 12,7 dias com temperaturas negativas (INMG, 1991).

5.2.3.2 Precipitação 

O quantitativo anual médio de precipitação é de 828mm na estação climatológica de Tancos/Base 

Aérea e de 902mm na Estação Udométrica de Pernes. Entre os mese

de Fevereiro como o mais pluvioso na estação de Tancos/Base Aérea, designadamente com 

127,2mm de precipitação. Os quantitativos pluviométricos mantêm

compreendido entre Outubro e Março, assistindo

precipitação. O valor mínimo regista

O mês de Setembro, registando um valor total médio de 41,5mm, que assinala já a transição para o 

período chuvoso, que se inicia verdadeiramente no mês seguinte.
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Amplitude térmica registada na estação climatológica de Tancos/Base Aérea (1959

O tipo de Verão é rígido na estação climatológica em apreço, onde a amplitude térmica é maior. A 

temperatura máxima média registou-se, no período de observação, em 30,2°C no mês de Agosto. 

Quanto aos valores extremos, a temperatura máxima registada foi de 41,0°C, também no mês de 

O Inverno, na região, apresenta-se pouco rígido, onde não existe temperaturas mínimas médias 

s, sendo a temperatura mínima média mais baixa de 4,2°C, no mês de Janeiro, tendo

6,5°C também em Janeiro. Por ano registaram-se 12,7 dias onde se atingiram 

temperaturas negativas (INMG, 1991). 

A ocorrência de temperaturas inferiores a 0°C, pode indicar condições de formação de gelo no solo, 

durante alguns meses do ano, especialmente nos locais menos expostos à radiação solar. Neste 

caso, este fenómeno não se reveste de elevada importância uma vez que apenas foram registados, 

eríodo de observação, uma média de 12,7 dias com temperaturas negativas (INMG, 1991).

O quantitativo anual médio de precipitação é de 828mm na estação climatológica de Tancos/Base 

Aérea e de 902mm na Estação Udométrica de Pernes. Entre os meses chuvosos destaca

de Fevereiro como o mais pluvioso na estação de Tancos/Base Aérea, designadamente com 

127,2mm de precipitação. Os quantitativos pluviométricos mantêm-se sensivelmente no período 

compreendido entre Outubro e Março, assistindo-se, a partir deste mês à diminuição progressiva da 

precipitação. O valor mínimo regista-se em Julho, com o reduzido valor de 4,8mm na mesma estação. 

O mês de Setembro, registando um valor total médio de 41,5mm, que assinala já a transição para o 

so, que se inicia verdadeiramente no mês seguinte. 
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Amplitude térmica registada na estação climatológica de Tancos/Base Aérea (1959-1980) 

O tipo de Verão é rígido na estação climatológica em apreço, onde a amplitude térmica é maior. A 

no período de observação, em 30,2°C no mês de Agosto. 

Quanto aos valores extremos, a temperatura máxima registada foi de 41,0°C, também no mês de 

se pouco rígido, onde não existe temperaturas mínimas médias 

s, sendo a temperatura mínima média mais baixa de 4,2°C, no mês de Janeiro, tendo-se 

se 12,7 dias onde se atingiram 

ores a 0°C, pode indicar condições de formação de gelo no solo, 

durante alguns meses do ano, especialmente nos locais menos expostos à radiação solar. Neste 

caso, este fenómeno não se reveste de elevada importância uma vez que apenas foram registados, 

eríodo de observação, uma média de 12,7 dias com temperaturas negativas (INMG, 1991). 

O quantitativo anual médio de precipitação é de 828mm na estação climatológica de Tancos/Base 

s chuvosos destaca-se o mês 

de Fevereiro como o mais pluvioso na estação de Tancos/Base Aérea, designadamente com 

se sensivelmente no período 

a partir deste mês à diminuição progressiva da 

se em Julho, com o reduzido valor de 4,8mm na mesma estação. 

O mês de Setembro, registando um valor total médio de 41,5mm, que assinala já a transição para o 
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No que se refere aos dados registados na Estação Udométrica de Pernes, destaca

Janeiro como o mais pluvioso, com 141,5mm de precipitação, mas os meses de Fevereiro, Março, 

Novembro e Dezembro são também chuvosos rondando os 117mm de precipitação. O valor mínimo 

regista-se em Julho, com 4,7mm, nesta estação. 

 

Em termos de máxima precipitação diária o mês de Novembro atinge o valor de destaque na Estação 

Udométrica de Pernes, tendo sido medidos 

Aérea este valor atingiu, no mês de Abril, 102,6mm.

Figura 5.3 – Gráfico Termo-pluviométrico nas estações climatológica Tancos/Base Aérea (1959

 

Cruzando a distribuição da precipitação (em Tancos/Base Aérea e Pernes) com os valores da 

temperatura registados na Estação Climatológica considerada na presente caracterização, conforme 

se pode observar na Figura 

temperatura, ocorrendo o período mais chuvoso na época mais fria do ano e o período menos 

chuvoso, durante os meses de Verão. 

5.2.3.3 Humidade Relativa do Ar

Na figura seguinte apresentam-

Tancos/Base Aérea às 9 horas da manhã, às 15 horas e às 18 horas.
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No que se refere aos dados registados na Estação Udométrica de Pernes, destaca

Janeiro como o mais pluvioso, com 141,5mm de precipitação, mas os meses de Fevereiro, Março, 

são também chuvosos rondando os 117mm de precipitação. O valor mínimo 

se em Julho, com 4,7mm, nesta estação.  

Em termos de máxima precipitação diária o mês de Novembro atinge o valor de destaque na Estação 

Udométrica de Pernes, tendo sido medidos 103,5mm. Na Estação Climatológica de Tancos/Base 

Aérea este valor atingiu, no mês de Abril, 102,6mm. 

pluviométrico nas estações climatológica Tancos/Base Aérea (1959
udométrica de Pernes (1951-1980) 

Cruzando a distribuição da precipitação (em Tancos/Base Aérea e Pernes) com os valores da 

temperatura registados na Estação Climatológica considerada na presente caracterização, conforme 

Figura 5.3, distinguem-se dois períodos em termos de precipitação e 

temperatura, ocorrendo o período mais chuvoso na época mais fria do ano e o período menos 

durante os meses de Verão.  

Humidade Relativa do Ar 

-se os valores de humidade registados na estação climatológica de 

Tancos/Base Aérea às 9 horas da manhã, às 15 horas e às 18 horas. 

Precipitação Tancos/Base Aérea Precipitação Pernes

Temperatura Média (ºC)

No que se refere aos dados registados na Estação Udométrica de Pernes, destaca-se o mês de 

Janeiro como o mais pluvioso, com 141,5mm de precipitação, mas os meses de Fevereiro, Março, 

são também chuvosos rondando os 117mm de precipitação. O valor mínimo 

Em termos de máxima precipitação diária o mês de Novembro atinge o valor de destaque na Estação 

103,5mm. Na Estação Climatológica de Tancos/Base 

 

pluviométrico nas estações climatológica Tancos/Base Aérea (1959-1980) e 

Cruzando a distribuição da precipitação (em Tancos/Base Aérea e Pernes) com os valores da 

temperatura registados na Estação Climatológica considerada na presente caracterização, conforme 

se dois períodos em termos de precipitação e 

temperatura, ocorrendo o período mais chuvoso na época mais fria do ano e o período menos 

se os valores de humidade registados na estação climatológica de 
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Figura 5.4 – Humidade Relativa do Ar (%) às 9 h, às 15 h e às 18 h registadas na estação 
climatológica do Tancos/Base Aérea (1959

 

Pela análise da figura anterior pode

climatológica de Tancos/Base Aérea às 15 horas são sempre inferiores aos valores registados às 9 

horas e às 18 horas. Os valores de humidade relativa registados às 9 horas são sempre superiores 

aos registados às 18 horas. Os valores registados nos horário

apresentam alguma variação ao longo do ano ditando a ocorrência de Invernos húmidos e Verões 

secos na região. 

Em termos quantitativos, os valores registados às 9 horas da manhã, na Estação Climatológica de 

Tancos/Base Aérea, variam entre os 93% (Janeiro) e os 69% (Julho e Agosto) ao longo do ano. Às 15 

horas, os valores de humidade relativa do ar registados variam entre os 71% e os 40% ao longo do 

ano (valores correspondentes aos meses de Janeiro e Agosto, respetivamente). Os va

humidade relativa às 18 horas variam entre os 82% (Dezembro/Janeiro) e os 54% (Agosto) ao longo 

do ano. 

5.2.3.4 Nebulosidade  

Relativamente à nebulosidade observada na Estação do Tancos/Base Aérea verifica

anual de 111,1 dias com N ≤ 2. O núm

Agosto (18,5 dias). Os dias de céu encoberto (N 

predominantemente durante os meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro. O índice médio anual de 

nebulosidade na Estação Climatológica considerada é de 5 (correspondendo o 0 

céu encoberto), o que corresponde a uma nebulosidade média. No entanto, a média mensal nunca é 

inferior a 2, o que indica que nenhum mês teve o céu limpo ou com pouca nebulosid
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Humidade Relativa do Ar (%) às 9 h, às 15 h e às 18 h registadas na estação 
climatológica do Tancos/Base Aérea (1959-1980) 

Pela análise da figura anterior pode-se constatar que os valores de humidade registados na estação

climatológica de Tancos/Base Aérea às 15 horas são sempre inferiores aos valores registados às 9 

horas e às 18 horas. Os valores de humidade relativa registados às 9 horas são sempre superiores 

aos registados às 18 horas. Os valores registados nos horários das 9h, das 15h e das 19h, 

apresentam alguma variação ao longo do ano ditando a ocorrência de Invernos húmidos e Verões 

Em termos quantitativos, os valores registados às 9 horas da manhã, na Estação Climatológica de 

riam entre os 93% (Janeiro) e os 69% (Julho e Agosto) ao longo do ano. Às 15 

horas, os valores de humidade relativa do ar registados variam entre os 71% e os 40% ao longo do 

ano (valores correspondentes aos meses de Janeiro e Agosto, respetivamente). Os va

humidade relativa às 18 horas variam entre os 82% (Dezembro/Janeiro) e os 54% (Agosto) ao longo 

Relativamente à nebulosidade observada na Estação do Tancos/Base Aérea verifica

2. O número máximo de dias descobertos corresponde ao mês de 

Agosto (18,5 dias). Os dias de céu encoberto (N ≥ 8) ocorrem numa média anual de 108,8 dias 

predominantemente durante os meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro. O índice médio anual de 

tação Climatológica considerada é de 5 (correspondendo o 0 

céu encoberto), o que corresponde a uma nebulosidade média. No entanto, a média mensal nunca é 

inferior a 2, o que indica que nenhum mês teve o céu limpo ou com pouca nebulosid
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Humidade Relativa do Ar (%) às 9 h, às 15 h e às 18 h registadas na estação 

se constatar que os valores de humidade registados na estação 

climatológica de Tancos/Base Aérea às 15 horas são sempre inferiores aos valores registados às 9 

horas e às 18 horas. Os valores de humidade relativa registados às 9 horas são sempre superiores 

s das 9h, das 15h e das 19h, 

apresentam alguma variação ao longo do ano ditando a ocorrência de Invernos húmidos e Verões 

Em termos quantitativos, os valores registados às 9 horas da manhã, na Estação Climatológica de 

riam entre os 93% (Janeiro) e os 69% (Julho e Agosto) ao longo do ano. Às 15 

horas, os valores de humidade relativa do ar registados variam entre os 71% e os 40% ao longo do 

ano (valores correspondentes aos meses de Janeiro e Agosto, respetivamente). Os valores de 

humidade relativa às 18 horas variam entre os 82% (Dezembro/Janeiro) e os 54% (Agosto) ao longo 

Relativamente à nebulosidade observada na Estação do Tancos/Base Aérea verifica-se uma média 

ero máximo de dias descobertos corresponde ao mês de 

8) ocorrem numa média anual de 108,8 dias 

predominantemente durante os meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro. O índice médio anual de 

tação Climatológica considerada é de 5 (correspondendo o 0 – céu limpo e o 10 – 

céu encoberto), o que corresponde a uma nebulosidade média. No entanto, a média mensal nunca é 

inferior a 2, o que indica que nenhum mês teve o céu limpo ou com pouca nebulosidade. 
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5.2.3.5 Nevoeiro e neve

O nevoeiro é eminentemente característico do clima atlântico. A sua localização e os seus tipos 

refletem de maneira expressiva a diminuição progressiva para o interior da influência marítima 

(Daveau, 1985). Na área em estudo, os nevoei

com 8,5 dias no mês de Janeiro (maior frequência). Na Estação Climatológica Tancos/Base Aérea 

regista-se uma média de 46,3 dias de nevoeiro ao longo do ano.

 

No período de observação dos parâmetros meteorol

de neve na Estação Climatológica de Tancos/Base Aérea.

5.2.3.6 Vento 

O vento constitui um parâmetro de extrema importância no presente estudo uma vez que representa 

um dos principais fatores que influenciam a dispe

que possam ser associados à unidade industrial.

Na Figura 5.5, expõem-se as frequências e velocidades 

climatológica considerada na presente caracterização.

Figura 5.5 – Frequências e velocidades dos ventos na estação climatológica de Tancos/Base Aérea (1959

Na estação de Tancos/Base Aérea, os ventos notoriamente mais frequentes são do quadrante 

Noroeste (com registos na ordem dos 25,8% e uma velocidade média da ordem dos 19,7 km/h), com 

ocorrência mais frequente entre os meses de Junho a Agosto.
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Nevoeiro e neve 

O nevoeiro é eminentemente característico do clima atlântico. A sua localização e os seus tipos 

refletem de maneira expressiva a diminuição progressiva para o interior da influência marítima 

(Daveau, 1985). Na área em estudo, os nevoeiros ocorrem com alguma frequência, tendo ocorrido 

com 8,5 dias no mês de Janeiro (maior frequência). Na Estação Climatológica Tancos/Base Aérea 

dias de nevoeiro ao longo do ano. 

No período de observação dos parâmetros meteorológicos (1959-1980) não foi registada a ocorrência 

de neve na Estação Climatológica de Tancos/Base Aérea. 

O vento constitui um parâmetro de extrema importância no presente estudo uma vez que representa 

um dos principais fatores que influenciam a dispersão de eventuais odores ou poluentes atmosféricos 

que possam ser associados à unidade industrial. 

se as frequências e velocidades dos ventos, registadas na estação 

climatológica considerada na presente caracterização. 

Frequências e velocidades dos ventos na estação climatológica de Tancos/Base Aérea (1959

 

 
estação de Tancos/Base Aérea, os ventos notoriamente mais frequentes são do quadrante 

Noroeste (com registos na ordem dos 25,8% e uma velocidade média da ordem dos 19,7 km/h), com 

ocorrência mais frequente entre os meses de Junho a Agosto. 
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O nevoeiro é eminentemente característico do clima atlântico. A sua localização e os seus tipos 

refletem de maneira expressiva a diminuição progressiva para o interior da influência marítima 

ros ocorrem com alguma frequência, tendo ocorrido 

com 8,5 dias no mês de Janeiro (maior frequência). Na Estação Climatológica Tancos/Base Aérea 

1980) não foi registada a ocorrência 

O vento constitui um parâmetro de extrema importância no presente estudo uma vez que representa 

rsão de eventuais odores ou poluentes atmosféricos 

dos ventos, registadas na estação 

 

Frequências e velocidades dos ventos na estação climatológica de Tancos/Base Aérea (1959-1980) 

estação de Tancos/Base Aérea, os ventos notoriamente mais frequentes são do quadrante 

Noroeste (com registos na ordem dos 25,8% e uma velocidade média da ordem dos 19,7 km/h), com 
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Relativamente à velocidade do vento, importa referir que apenas em 6,9

velocidades médias superiores a 36

frequência de situações de calma atmosférica ocorre com frequência de 16,6 dias por

velocidade do vento regista-se igualmente no quadrante Noroeste (com um valor médio de 

19,7 km/h). 

5.2.4 MICROCLIMATOLOGIA 

As características microclimáticas de uma dada região são determinadas pela sua topografia, pela 

tipologia de usos do solo e pelo modo como estes fatores interferem com os processos de radiação e 

da circulação de ar na camada de ar junto ao solo. 

De um modo geral, a área em estudo e sua envolvente apresenta relevos pouco significativos, com 

altitudes que variam entre os 22 e os

condições propícias para a estagnação 

neblinas de irradiação.  

Particularmente importante em relação a fenómenos de acumulação, é a tipologia de uso 

área em estudo verificam-se predominantemente zonas agrícolas, sobretudo de olival e culturas de 

regadio, bem como ocupação industrial e habitacional (da freguesia de Riachos a noroeste da 

unidade industrial. A paisagem verificada na área de es

relevantes que condicionem significativamente a circulação de massas de ar, dos ventos e brisas 

locais. 

Em síntese, a área em estudo não apresenta condições favoráveis à ocorrência de fenómenos 

microclimatológicos, nomeadamente nevoeiros e neblinas ocasionadas pela orografia, localização e 

pela tipologia da ocupação do solo. De igual forma, não são há a referir barreiras importantes à 

circulação de ventos e brisas.  

5.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

5.3.1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

A área de estudo encontra-se representada pelas folhas 27

Carta Geológica de Portugal, à escala 1: 50 000, editadas pelo Instituto Nacional de Engenharia, 

Tecnologia e Inovação e Serviços Geológicos de Portugal, respe

A caracterização geológica baseou

publicadas e das respetivas Notícias Explicativas.
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velocidade do vento, importa referir que apenas em 6,9 dias por ano ocorrem 

velocidades médias superiores a 36 km/h, e não havendo registo de ventos superiores a 55

frequência de situações de calma atmosférica ocorre com frequência de 16,6 dias por

se igualmente no quadrante Noroeste (com um valor médio de 

As características microclimáticas de uma dada região são determinadas pela sua topografia, pela 

pelo modo como estes fatores interferem com os processos de radiação e 

da circulação de ar na camada de ar junto ao solo.  

De um modo geral, a área em estudo e sua envolvente apresenta relevos pouco significativos, com 

altitudes que variam entre os 22 e os 28 m. Nestas condições, considera-se que não existem 

condições propícias para a estagnação de massas de ar frio e húmido, que gerem nevoeiros e 

Particularmente importante em relação a fenómenos de acumulação, é a tipologia de uso 

se predominantemente zonas agrícolas, sobretudo de olival e culturas de 

regadio, bem como ocupação industrial e habitacional (da freguesia de Riachos a noroeste da 

unidade industrial. A paisagem verificada na área de estudo é, assim, plana e sem barreiras 

relevantes que condicionem significativamente a circulação de massas de ar, dos ventos e brisas 

Em síntese, a área em estudo não apresenta condições favoráveis à ocorrência de fenómenos 

adamente nevoeiros e neblinas ocasionadas pela orografia, localização e 

pela tipologia da ocupação do solo. De igual forma, não são há a referir barreiras importantes à 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

ETODOLOGIA 

se representada pelas folhas 27-C (Torres Novas) e 27

Carta Geológica de Portugal, à escala 1: 50 000, editadas pelo Instituto Nacional de Engenharia, 

Tecnologia e Inovação e Serviços Geológicos de Portugal, respetivamente.  

A caracterização geológica baseou-se, de um modo geral, na análise das referidas cartas geológicas 

publicadas e das respetivas Notícias Explicativas. 
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dias por ano ocorrem 

km/h, e não havendo registo de ventos superiores a 55 km/h. A 

frequência de situações de calma atmosférica ocorre com frequência de 16,6 dias por ano. A maior 

se igualmente no quadrante Noroeste (com um valor médio de 

As características microclimáticas de uma dada região são determinadas pela sua topografia, pela 

pelo modo como estes fatores interferem com os processos de radiação e 

De um modo geral, a área em estudo e sua envolvente apresenta relevos pouco significativos, com 

se que não existem 

de massas de ar frio e húmido, que gerem nevoeiros e 

Particularmente importante em relação a fenómenos de acumulação, é a tipologia de uso do solo. Na 

se predominantemente zonas agrícolas, sobretudo de olival e culturas de 

regadio, bem como ocupação industrial e habitacional (da freguesia de Riachos a noroeste da 

tudo é, assim, plana e sem barreiras 

relevantes que condicionem significativamente a circulação de massas de ar, dos ventos e brisas 

Em síntese, a área em estudo não apresenta condições favoráveis à ocorrência de fenómenos 

adamente nevoeiros e neblinas ocasionadas pela orografia, localização e 

pela tipologia da ocupação do solo. De igual forma, não são há a referir barreiras importantes à 

C (Torres Novas) e 27-D (Abrantes), da 

Carta Geológica de Portugal, à escala 1: 50 000, editadas pelo Instituto Nacional de Engenharia, 

se, de um modo geral, na análise das referidas cartas geológicas 
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5.3.2 GEOLOGIA 

Enquadramento Regional 

A Área de estudo localiza-se, do ponto de vista morfo

(OMO), mais concretamente na Bacia 

preenchida por sedimentos terciários e quaternários (Almeida 

De acordo com os mesmos autores, esta bacia constitui uma depressão alongada na direção NE

que é marginada a W e N pelas formações mesozóicas da orla ocidental, a NE, E e SE pelo substrato 

hercínico, comunicando a sul com o Atlântico, na penín

Figura 5.6 – Perfil geológico da Bacia do Tejo (adaptado de Lopo 

O enchimento é constituído por depósitos paleogénicos, miocénicos e pliocénicos, recobertos em 

grande parte por depósitos quaternários, sendo que a espessura total dos depósitos cenozóicos da 

bacia pode atingir os 1400 metros entre Benavent

Enquadramento Local 

A área de estudo insere-se já na extremidade NE da Bacia do Tejo

uma redução das espessuras dos materiais detríticos do Paleogénico ao Holocénico e pelo 

aparecimento de rochas mais antigas que

existente mais a NE em Vila Nova da Barquinha (
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se, do ponto de vista morfo-estrutural, na Orla Mesocenozóica Ocidental 

(OMO), mais concretamente na Bacia do Tejo-Sado, correspondendo esta a uma bacia sedimentar 

preenchida por sedimentos terciários e quaternários (Almeida et al. 2000). 

De acordo com os mesmos autores, esta bacia constitui uma depressão alongada na direção NE

que é marginada a W e N pelas formações mesozóicas da orla ocidental, a NE, E e SE pelo substrato 

hercínico, comunicando a sul com o Atlântico, na península de Setúbal (Figura 5.

Perfil geológico da Bacia do Tejo (adaptado de Lopo Mendonça, 2010)

O enchimento é constituído por depósitos paleogénicos, miocénicos e pliocénicos, recobertos em 

grande parte por depósitos quaternários, sendo que a espessura total dos depósitos cenozóicos da 

bacia pode atingir os 1400 metros entre Benavente e Coruche. 

se já na extremidade NE da Bacia do Tejo-Sado, marcada nesta região por 

uma redução das espessuras dos materiais detríticos do Paleogénico ao Holocénico e pelo 

aparecimento de rochas mais antigas que constituem o substrato, tal como o maciço granítico 

existente mais a NE em Vila Nova da Barquinha (Figura 5.7). 

estrutural, na Orla Mesocenozóica Ocidental 

Sado, correspondendo esta a uma bacia sedimentar 

De acordo com os mesmos autores, esta bacia constitui uma depressão alongada na direção NE-SW, 

que é marginada a W e N pelas formações mesozóicas da orla ocidental, a NE, E e SE pelo substrato 

.6).  

 

Mendonça, 2010) 

O enchimento é constituído por depósitos paleogénicos, miocénicos e pliocénicos, recobertos em 

grande parte por depósitos quaternários, sendo que a espessura total dos depósitos cenozóicos da 

Sado, marcada nesta região por 

uma redução das espessuras dos materiais detríticos do Paleogénico ao Holocénico e pelo 

constituem o substrato, tal como o maciço granítico 
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Figura 5.7 – Perfis geológicos da Bacia do Tejo

 

A instalação interessada localiza

aluviões e vários níveis de depósitos 

do Miocénico superior, denominada de Calcários de Santarém e Almoster, que pontualmente aflora 

no meio dos depósitos Holocénicos, tal como acontece na Quinta do Minhoto, ligeiramente a Sul da 

instalação da Torrejana, S.A e na Golegã.

Enquanto os sedimentos aluviais são constituídos essencialmente por areias, cascalheiras e com 

algumas argilas, a formação Miocénica é formada predominantemente por calcários e calcários 

margosos intercalados com níve

variável. 
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Perfis geológicos da Bacia do Tejo-Sado a SW de Constância (adaptado de Simões, 1998)

A instalação interessada localiza-se na planície aluvial do Tejo, constituída essencialmente por 

aluviões e vários níveis de depósitos de terraços. Estes sedimentos assentam na formação detrítica 

do Miocénico superior, denominada de Calcários de Santarém e Almoster, que pontualmente aflora 

no meio dos depósitos Holocénicos, tal como acontece na Quinta do Minhoto, ligeiramente a Sul da 

talação da Torrejana, S.A e na Golegã. 

Enquanto os sedimentos aluviais são constituídos essencialmente por areias, cascalheiras e com 

algumas argilas, a formação Miocénica é formada predominantemente por calcários e calcários 

margosos intercalados com níveis arenítico-argilosas, com continuidade lateral e vertical muito 
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Sado a SW de Constância (adaptado de Simões, 1998) 

se na planície aluvial do Tejo, constituída essencialmente por 

de terraços. Estes sedimentos assentam na formação detrítica 

do Miocénico superior, denominada de Calcários de Santarém e Almoster, que pontualmente aflora 

no meio dos depósitos Holocénicos, tal como acontece na Quinta do Minhoto, ligeiramente a Sul da 

Enquanto os sedimentos aluviais são constituídos essencialmente por areias, cascalheiras e com 

algumas argilas, a formação Miocénica é formada predominantemente por calcários e calcários 

argilosas, com continuidade lateral e vertical muito 
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5.3.3 LITOSTRATIGRAFIA 

Tal como já anteriormente referido, a área em estudo desenvolve

cartografia geológica, numa área caracterizada por reduzida vari

formações de idades compreendidas entre o Miocénico superior e o Plistocénico. Sobrejacente a 

estas formações ocorrem, em situações particulares, terrenos de cobertura recentes de idade 

Holocénica, designadamente depós

Salienta-se ainda que a área de estudo interseta duas cartas geológicas elaboradas em momentos 

muito distintos, originando uma clara diferença quer na ilustração das formações geológica aflorantes 

(em termos de cores) quer na designação de algumas formações. Assim, e tendo em conta a 

cartografia mais recente, refere-

duas notícias explicativas anteriormente referidas, as designações das formações geológicas serão 

as constantes na folhas 27-C (Torres Novas).

Quadro 5.2 - Coluna 

Quaternário 

Holocénico 

Plistocénico 

Terciário 
Miocénico 

superior 

 

Holocénico 

a – Aluviões  

No rio Almonda, que passa no limite Oeste da área de estudo, as aluviões são se um modo geral 

constituídas por sedimentos argilosos e arenosos, inicialmente lodosos ou com 

como ou sem seixos, apresentando ainda espessuras da ordem dos 10

No vale do Tejo os depósitos aluvionares, com espessuras da ordem dos 40 metros, são, em geral, 

formados por areias e argilas, interestratificadas, com um depósi

calhaus. Frequentemente, predominam os seixos e calhaus, enquanto os lodos, a montante a sua 

espessura diminui e aparecem de forma mais descontínua, e em muitos locais a coluna geológica é 

constituída exclusivamente por areias.
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Tal como já anteriormente referido, a área em estudo desenvolve-se, de acordo com a bibliografia e 

cartografia geológica, numa área caracterizada por reduzida variabilidade litológica, constituída por 

formações de idades compreendidas entre o Miocénico superior e o Plistocénico. Sobrejacente a 

estas formações ocorrem, em situações particulares, terrenos de cobertura recentes de idade 

Holocénica, designadamente depósitos aluvionares (Quadro 5.2 e Desenho EIA-FT

se ainda que a área de estudo interseta duas cartas geológicas elaboradas em momentos 

to distintos, originando uma clara diferença quer na ilustração das formações geológica aflorantes 

(em termos de cores) quer na designação de algumas formações. Assim, e tendo em conta a 

-se que apesar da descrição a seguir apresentada

duas notícias explicativas anteriormente referidas, as designações das formações geológicas serão 

C (Torres Novas). 

Coluna Litostratigráfica da área onde se insere a zona em estudo.

Depósitos Sedimentares Cenozóicos 

a - Aluviões 

Q4 – Depósitos de terraços de 8-15 metros

Q3 – Depósitos de terraços de 25-40 metros

M3-5
SA – Calcários de Santarém e Almoster

No rio Almonda, que passa no limite Oeste da área de estudo, as aluviões são se um modo geral 

constituídas por sedimentos argilosos e arenosos, inicialmente lodosos ou com 

como ou sem seixos, apresentando ainda espessuras da ordem dos 10-15 metros.

No vale do Tejo os depósitos aluvionares, com espessuras da ordem dos 40 metros, são, em geral, 

formados por areias e argilas, interestratificadas, com um depósito basal formado por areias, seixos e 

calhaus. Frequentemente, predominam os seixos e calhaus, enquanto os lodos, a montante a sua 

espessura diminui e aparecem de forma mais descontínua, e em muitos locais a coluna geológica é 

r areias. 

se, de acordo com a bibliografia e 

abilidade litológica, constituída por 

formações de idades compreendidas entre o Miocénico superior e o Plistocénico. Sobrejacente a 

estas formações ocorrem, em situações particulares, terrenos de cobertura recentes de idade 

FT-05).  

se ainda que a área de estudo interseta duas cartas geológicas elaboradas em momentos 

to distintos, originando uma clara diferença quer na ilustração das formações geológica aflorantes 

(em termos de cores) quer na designação de algumas formações. Assim, e tendo em conta a 

da ser com base nas 

duas notícias explicativas anteriormente referidas, as designações das formações geológicas serão 

Litostratigráfica da área onde se insere a zona em estudo. 

15 metros 

40 metros 

Calcários de Santarém e Almoster 

No rio Almonda, que passa no limite Oeste da área de estudo, as aluviões são se um modo geral 

constituídas por sedimentos argilosos e arenosos, inicialmente lodosos ou com matéria orgânica, 

15 metros. 

No vale do Tejo os depósitos aluvionares, com espessuras da ordem dos 40 metros, são, em geral, 

to basal formado por areias, seixos e 

calhaus. Frequentemente, predominam os seixos e calhaus, enquanto os lodos, a montante a sua 

espessura diminui e aparecem de forma mais descontínua, e em muitos locais a coluna geológica é 
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De acordo com Manueppella et al. 

Domingos, atravessou cerca de 32 metros de aluviões, sendo estes constituídos por areias argilosas 

e grosseiras, com argilas e lodos. Nos restantes vales, menos importantes, como por exemplo a 

ribeira da Tocha, as espessuras são consideravelmente menores e o tipo de material é diretamente 

dependente do litótipo existente nas vertentes do vale. 

Plistocénico 

Q4 – Depósitos de terraços de 8

Estes depósitos constituem os níveis de terraços mais 

da ribeira de Centeio e dos vários afluentes destas linhas de água, assim como das grandes manchas 

de Azinha e Pombalinho. Em todos estes locais, estes depósitos constituem reconhecidos leitos de 

cheia do rio Tejo, podendo ocupar áreas da ordem dos 5 a 6km de largura.

São constituídos por areias, localmente argilosas e com cascalheiras, e deram também indústrias 

acheulenses e mustierenses, podendo apresentar espessuras da ordem dos 25 metros, tal como 

reconhecida em sondagem no sitio de Azinhaga, a SW da área de estudo. De acordo com o log de 

um furo existente na instalação 

estes depósitos de terraço apresentam uma espessura de 20 metros, sendo 

argilosas com níveis mais cascalhentos.

Q3 – Depósitos de terraços de 25

Apresentam uma distribuição geográfica e altimétrica caracteristicamente ao longo do rio Tejo e das 

margens do rio Alviela. São constituídos por areni

arenosas e argilosas. O terraço a Oeste do apeadeiro de Mato de Miranda deu indústrias 

acheulenses in situ. 

Miocénico superior 

M3-5
SA – Calcários de Santarém e Almoster

Em primeiro lugar, importa referir que “Ca

utilizada para as formações geológicas do Miocénico superior da margem direita, que vem substituir 

na antiga versão da Folha 27-C (Torres Novas) a formação M

Sarmato-Pontiano e com intercalações calcárias. Na outra carta geológica intersetada pela área de 

estudo, designadamente a Folha 27

e Almoster é M4-5 – Formação areno

Esta formação carateriza-se pela predominância de fáceis carbonatada, quer do tipo margoso quer de 

calcário propriamente dito, e um significativo conteúdo fossilífero. Com as fáceis carbonatadas e/ou 
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et al. (2000), uma sondagem realizada na área da Quinta de São 

Domingos, atravessou cerca de 32 metros de aluviões, sendo estes constituídos por areias argilosas 

e grosseiras, com argilas e lodos. Nos restantes vales, menos importantes, como por exemplo a 

da Tocha, as espessuras são consideravelmente menores e o tipo de material é diretamente 

dependente do litótipo existente nas vertentes do vale.  

Depósitos de terraços de 8-15 metros 

Estes depósitos constituem os níveis de terraços mais baixos dos vales dos rios Almonda e Alviela e 

da ribeira de Centeio e dos vários afluentes destas linhas de água, assim como das grandes manchas 

de Azinha e Pombalinho. Em todos estes locais, estes depósitos constituem reconhecidos leitos de 

ejo, podendo ocupar áreas da ordem dos 5 a 6km de largura. 

São constituídos por areias, localmente argilosas e com cascalheiras, e deram também indústrias 

, podendo apresentar espessuras da ordem dos 25 metros, tal como 

a em sondagem no sitio de Azinhaga, a SW da área de estudo. De acordo com o log de 

um furo existente na instalação da Torrejana, S.A., desativado à data da elaboração deste relatório, 

estes depósitos de terraço apresentam uma espessura de 20 metros, sendo constituído por areias 

argilosas com níveis mais cascalhentos. 

Depósitos de terraços de 25-40 metros 

Apresentam uma distribuição geográfica e altimétrica caracteristicamente ao longo do rio Tejo e das 

margens do rio Alviela. São constituídos por arenitos com cascalheiras roladas e intercalações 

arenosas e argilosas. O terraço a Oeste do apeadeiro de Mato de Miranda deu indústrias 

Calcários de Santarém e Almoster 

Em primeiro lugar, importa referir que “Calcários de Santarém e Almoster” é a atual designação 

utilizada para as formações geológicas do Miocénico superior da margem direita, que vem substituir 

C (Torres Novas) a formação M4-5 – Complexo com vertebrados do 

iano e com intercalações calcárias. Na outra carta geológica intersetada pela área de 

estudo, designadamente a Folha 27-D (Abrantes) a formação equivalente aos Calcários de Santarém 

Formação areno-argilosa do Entroncamento. 

se pela predominância de fáceis carbonatada, quer do tipo margoso quer de 

calcário propriamente dito, e um significativo conteúdo fossilífero. Com as fáceis carbonatadas e/ou 
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(2000), uma sondagem realizada na área da Quinta de São 

Domingos, atravessou cerca de 32 metros de aluviões, sendo estes constituídos por areias argilosas 

e grosseiras, com argilas e lodos. Nos restantes vales, menos importantes, como por exemplo a 

da Tocha, as espessuras são consideravelmente menores e o tipo de material é diretamente 

baixos dos vales dos rios Almonda e Alviela e 

da ribeira de Centeio e dos vários afluentes destas linhas de água, assim como das grandes manchas 

de Azinha e Pombalinho. Em todos estes locais, estes depósitos constituem reconhecidos leitos de 

São constituídos por areias, localmente argilosas e com cascalheiras, e deram também indústrias 

, podendo apresentar espessuras da ordem dos 25 metros, tal como 

a em sondagem no sitio de Azinhaga, a SW da área de estudo. De acordo com o log de 

data da elaboração deste relatório, 

constituído por areias 

Apresentam uma distribuição geográfica e altimétrica caracteristicamente ao longo do rio Tejo e das 

tos com cascalheiras roladas e intercalações 

arenosas e argilosas. O terraço a Oeste do apeadeiro de Mato de Miranda deu indústrias 

lcários de Santarém e Almoster” é a atual designação 

utilizada para as formações geológicas do Miocénico superior da margem direita, que vem substituir 

Complexo com vertebrados do 

iano e com intercalações calcárias. Na outra carta geológica intersetada pela área de 

D (Abrantes) a formação equivalente aos Calcários de Santarém 

se pela predominância de fáceis carbonatada, quer do tipo margoso quer de 

calcário propriamente dito, e um significativo conteúdo fossilífero. Com as fáceis carbonatadas e/ou 



 

 

 

 

 

Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Volume 1 

54

margosas, intercalam-se fáceis arenítica e, por vezes, lutíticas, co

de fáceis, contudo, sem grande expressão lateral. 

Localmente, esta formação é constituída essencialmente por margas, argilas e areias, por vezes com 

seixos. Os níveis calcários são raros e aparecem principalmente sob o as

constituição da formação Miocénica é comprovada pelo log de sondagem do furo existente na 

instalação da Torrejana, S.A., onde foi atravessada uma sequência de argilas e areias

A espessura desta unidade é bastante variável. Na área de Santarém as espessuras de 400 metros, 

em sedimentos carbonatados, sugerem continuidade em profundidade, que se supõe máxima no 

sentido do atual leito do rio Tejo. Estima

5.3.4 TECTÓNICA 

Na área de estudo e na envolvente próxima não são identificadas falhas, contudo, o vale do Baixo 

Tejo caracteriza-se por uma complexidade estrutural profunda, com evidências da presença de 

acidentes tectónicos numa zona de falhas, dispostas ao longo do vale, que limitam a SE o “Fosso 

Lusitânico” (Ribeiro, 1981 in Simões, 1998). 

O estudo de sondagens permitiu revelar acidentes tectónicos imperfectíveis à superfície. Detetou

um acidente tectónico em Pinhal Novo, d

ao atual leito do rio, que se desenvolve de Alcochete a Benavente, seguindo possivelmente para 

Norte, passando a W de Ulme (Simões, 1998). 

As falhas atrás referidas poderão estar todas englobadas num

designada como lineamento ou falha do vale inferior do Tejo. Este corresponde a uma estrutura 

provável de orientação N30ºE, seguida aproximadamente pelo traçado do rio Tejo no seu troço 

compreendido entre Vila Nova da Barq

geológicos e geofísicos, conclui

movimentado ao longo do Neogénico, particularmente no Miocénico, com uma componente vertical 

de deslocamento de tipo inverso ou de 

descida relativa do bloco oriental, apresentando um aumento progressivo do desnivelamento vertical 

de NNE para SSW, além de uma provável componente horizontal de mo

esquerdo. 

De facto, os estudos geológicos recentes que se têm realizado na área, apoiados em informação 

geofísica (principalmente em dados de reflexão sísmica), indicam a presença de um sistema de falhas 

complexo, segmentado, ainda deficientemente conhecido, contudo é possível identificar um sistema 

de falhas “longitudinais”, orientadas NE

orientadas WNW-ESE, com componente importante de deslocamento vertical.
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se fáceis arenítica e, por vezes, lutíticas, correspondendo a variações laterais 

de fáceis, contudo, sem grande expressão lateral.  

Localmente, esta formação é constituída essencialmente por margas, argilas e areias, por vezes com 

seixos. Os níveis calcários são raros e aparecem principalmente sob o aspeto de concreções. Esta 

constituição da formação Miocénica é comprovada pelo log de sondagem do furo existente na 

instalação da Torrejana, S.A., onde foi atravessada uma sequência de argilas e areias

A espessura desta unidade é bastante variável. Na área de Santarém as espessuras de 400 metros, 

em sedimentos carbonatados, sugerem continuidade em profundidade, que se supõe máxima no 

sentido do atual leito do rio Tejo. Estima-se que essa espessura possa variar entre 350 e 400 metros. 

Na área de estudo e na envolvente próxima não são identificadas falhas, contudo, o vale do Baixo 

se por uma complexidade estrutural profunda, com evidências da presença de 

zona de falhas, dispostas ao longo do vale, que limitam a SE o “Fosso 

Simões, 1998).  

O estudo de sondagens permitiu revelar acidentes tectónicos imperfectíveis à superfície. Detetou

um acidente tectónico em Pinhal Novo, definindo um alinhamento de orientação NNE

ao atual leito do rio, que se desenvolve de Alcochete a Benavente, seguindo possivelmente para 

Norte, passando a W de Ulme (Simões, 1998).  

As falhas atrás referidas poderão estar todas englobadas numa estrutura tectónica mais vasta, 

designada como lineamento ou falha do vale inferior do Tejo. Este corresponde a uma estrutura 

provável de orientação N30ºE, seguida aproximadamente pelo traçado do rio Tejo no seu troço 

compreendido entre Vila Nova da Barquinha e o Barreiro. Correlacionando os diferentes dados 

geológicos e geofísicos, conclui-se que a falha (ou zona de falha) do vale inferior do Tejo se terá 

movimentado ao longo do Neogénico, particularmente no Miocénico, com uma componente vertical 

ocamento de tipo inverso ou de upthrusting (atendendo à sua forte inclinação provável), com 

descida relativa do bloco oriental, apresentando um aumento progressivo do desnivelamento vertical 

de NNE para SSW, além de uma provável componente horizontal de movimentação em desligamento 

De facto, os estudos geológicos recentes que se têm realizado na área, apoiados em informação 

geofísica (principalmente em dados de reflexão sísmica), indicam a presença de um sistema de falhas 

da deficientemente conhecido, contudo é possível identificar um sistema 

de falhas “longitudinais”, orientadas NE-SW a NNE-SSW, e um sistema de falhas “transversais”, 

ESE, com componente importante de deslocamento vertical. 

rrespondendo a variações laterais 

Localmente, esta formação é constituída essencialmente por margas, argilas e areias, por vezes com 

peto de concreções. Esta 

constituição da formação Miocénica é comprovada pelo log de sondagem do furo existente na 

instalação da Torrejana, S.A., onde foi atravessada uma sequência de argilas e areias. 

A espessura desta unidade é bastante variável. Na área de Santarém as espessuras de 400 metros, 

em sedimentos carbonatados, sugerem continuidade em profundidade, que se supõe máxima no 

variar entre 350 e 400 metros.  

Na área de estudo e na envolvente próxima não são identificadas falhas, contudo, o vale do Baixo 

se por uma complexidade estrutural profunda, com evidências da presença de 

zona de falhas, dispostas ao longo do vale, que limitam a SE o “Fosso 

O estudo de sondagens permitiu revelar acidentes tectónicos imperfectíveis à superfície. Detetou-se 

efinindo um alinhamento de orientação NNE-SSW, paralelo 

ao atual leito do rio, que se desenvolve de Alcochete a Benavente, seguindo possivelmente para 

a estrutura tectónica mais vasta, 

designada como lineamento ou falha do vale inferior do Tejo. Este corresponde a uma estrutura 

provável de orientação N30ºE, seguida aproximadamente pelo traçado do rio Tejo no seu troço 

uinha e o Barreiro. Correlacionando os diferentes dados 

se que a falha (ou zona de falha) do vale inferior do Tejo se terá 

movimentado ao longo do Neogénico, particularmente no Miocénico, com uma componente vertical 

(atendendo à sua forte inclinação provável), com 

descida relativa do bloco oriental, apresentando um aumento progressivo do desnivelamento vertical 

vimentação em desligamento 

De facto, os estudos geológicos recentes que se têm realizado na área, apoiados em informação 

geofísica (principalmente em dados de reflexão sísmica), indicam a presença de um sistema de falhas 

da deficientemente conhecido, contudo é possível identificar um sistema 

SSW, e um sistema de falhas “transversais”, 



 
 
 
 
 

 
 
Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Volume 1 

 
5.3.5 NEOTECTÓNICA 

Relativamente à área em estudo e à sua localização no contexto regional das falhas ativas, de acordo 

com Cabral (1995) é provável que a mesma possa ser afetada pelo 

inferior do Tejo (Figura 5.8). 

Tal como já acima referido, é de supor que esta estrutura tectónica se terá movimentado ao longo do 

Neogénico, particularmente no Miocénico, com uma componente vertical de deslocamento 

inverso ou de upthrusting (atendendo à sua forte inclinação provável), com descida relativa do bloco 

oriental, apresentando um aumento progressivo do desnivelamento vertical de NNE para SSW, além 

de uma provável componente horizontal de movimentaçã

Tendo em conta os aspetos geológico e geomorfológicos, por exemplo aa localização do Miocénico 

carbonatado a cota mais altas que os sedimentos Pliocénicos indica que os deslocamentos tectónicos 

ocorreram em grande parte, se não 

pliocénicos, é possível constar que se trata de uma estrutura ativa.
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ivamente à área em estudo e à sua localização no contexto regional das falhas ativas, de acordo 

com Cabral (1995) é provável que a mesma possa ser afetada pelo Lineamento ou falha do 

Tal como já acima referido, é de supor que esta estrutura tectónica se terá movimentado ao longo do 

Neogénico, particularmente no Miocénico, com uma componente vertical de deslocamento 

(atendendo à sua forte inclinação provável), com descida relativa do bloco 

oriental, apresentando um aumento progressivo do desnivelamento vertical de NNE para SSW, além 

de uma provável componente horizontal de movimentação em desligamento esquerdo.

Tendo em conta os aspetos geológico e geomorfológicos, por exemplo aa localização do Miocénico 

carbonatado a cota mais altas que os sedimentos Pliocénicos indica que os deslocamentos tectónicos 

ocorreram em grande parte, se não na totalidade, posteriormente à sedimentação dos sedimentos 

pliocénicos, é possível constar que se trata de uma estrutura ativa. 
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ivamente à área em estudo e à sua localização no contexto regional das falhas ativas, de acordo 

Lineamento ou falha do vale 

Tal como já acima referido, é de supor que esta estrutura tectónica se terá movimentado ao longo do 

Neogénico, particularmente no Miocénico, com uma componente vertical de deslocamento de tipo 

(atendendo à sua forte inclinação provável), com descida relativa do bloco 

oriental, apresentando um aumento progressivo do desnivelamento vertical de NNE para SSW, além 

o em desligamento esquerdo. 

Tendo em conta os aspetos geológico e geomorfológicos, por exemplo aa localização do Miocénico 

carbonatado a cota mais altas que os sedimentos Pliocénicos indica que os deslocamentos tectónicos 

na totalidade, posteriormente à sedimentação dos sedimentos 
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Figura 5.8 – Enquadramento da área de estudo na Carta Neotectónica de Portuga

 

Volume 1 – Relatório Síntese 

Enquadramento da área de estudo na Carta Neotectónica de Portugal Continental (adaptada de 

Cabral 1995). 

 

l Continental (adaptada de 
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Assim, e do ponto de vista da tectónica ativa, importa referir que este deslocamento vertical traduz 

uma taxa de atividade relativamente baixa num acidente tectónico ao longo do vale do Tejo 

(compreendida entre cerca de 0,05mm/ano e 0,1mm/ano, consoante se atribuem idades 

respetivamente de 2Ma e Ma à superfície de erosão de referência), aparentemente contraditória com 

a importante atividade sísmica histórica e instrumental registada na área, sugerindo um incremento 

recente da atividade tectónica resultante possivelmente de um tendência para o seu agrupamento no 

tempo. 

5.3.6 GEOMORFOLOGIA  

Enquadramento Regional 

A área em estudo localiza-se, do ponto de vista geomorfológico, na vasta Bacia Cenozóica do Baixo 

Tejo, constituindo esta uma das unidades morfo

(Figura 5.9). A descrição a seguir apresentada é com base e

O topo da acumulação sedimentar, que preenche a Bacia do Tejo

pela superfície culminante da bacia do Baixo Tejo, estando esta bem conservada no vasto interflúvio 

entre o Tejo e a ribeira de Sor. Esta s

Norte do Tejo, retalhos da superfície atingem 400 metros ao Sul de Vila de Rei e 300 metros perto de 

Mação. Ao Sul do rio, a Este da Chamusca, onde a superfície tem maior extensão, a sua altitude 

anda pelos 190-200 metros, enquanto mais para Sul, na região de Mora, os retalhos da mesma 

superfície não vão além de 150-160 metros.

O conjunto de terraços mais importante acompanha o comprido troço NE

Entroncamento até Lisboa, contudo,

de terraços, aparecendo apenas na zona da Golegã e em Vila Franca de Xira. Este contraste entre o 

relevo da margem direita e esquerda do Tejo, é um dos grandes enigmas do relevo da Bacia do Te

provavelmente consequência das várias movimentações do 

Na margem direita, o relevo é, na sua maior parte, constituído por planaltos sub

calcário Miocénico, limitados em muitos lugares por cornijas que 

planaltos sobem suavemente a partir do Tejo, onde atingem cerca de 100 metros de altitude, em 

direção ao Maciço Calcário Estremenho, no sopé do qual andam pelos 150 ou até 180 metros. Esta 

inclinação parece ter condicionado 

Rio Maior, Asseca, etc.).  
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Assim, e do ponto de vista da tectónica ativa, importa referir que este deslocamento vertical traduz 

uma taxa de atividade relativamente baixa num acidente tectónico ao longo do vale do Tejo 

a de 0,05mm/ano e 0,1mm/ano, consoante se atribuem idades 

respetivamente de 2Ma e Ma à superfície de erosão de referência), aparentemente contraditória com 

a importante atividade sísmica histórica e instrumental registada na área, sugerindo um incremento 

ecente da atividade tectónica resultante possivelmente de um tendência para o seu agrupamento no 

se, do ponto de vista geomorfológico, na vasta Bacia Cenozóica do Baixo 

constituindo esta uma das unidades morfo-estruturais mais originais de Portugal Continental 

). A descrição a seguir apresentada é com base em Feio et al., (2000).

O topo da acumulação sedimentar, que preenche a Bacia do Tejo-Sado, encontra

da bacia do Baixo Tejo, estando esta bem conservada no vasto interflúvio 

entre o Tejo e a ribeira de Sor. Esta superfície diminui de altitude, em regra, de NE para NW. Ao 

Norte do Tejo, retalhos da superfície atingem 400 metros ao Sul de Vila de Rei e 300 metros perto de 

Mação. Ao Sul do rio, a Este da Chamusca, onde a superfície tem maior extensão, a sua altitude 

200 metros, enquanto mais para Sul, na região de Mora, os retalhos da mesma 

160 metros. 

O conjunto de terraços mais importante acompanha o comprido troço NE-SW do Tejo, desde o 

Entroncamento até Lisboa, contudo, ao longo deste percurso, a margem direita do Tejo é desprovida 

de terraços, aparecendo apenas na zona da Golegã e em Vila Franca de Xira. Este contraste entre o 

relevo da margem direita e esquerda do Tejo, é um dos grandes enigmas do relevo da Bacia do Te

provavelmente consequência das várias movimentações do Lineamento do vale inferior do Tejo

Na margem direita, o relevo é, na sua maior parte, constituído por planaltos sub

calcário Miocénico, limitados em muitos lugares por cornijas que dominam vales dissimétricos. Os 

planaltos sobem suavemente a partir do Tejo, onde atingem cerca de 100 metros de altitude, em 

direção ao Maciço Calcário Estremenho, no sopé do qual andam pelos 150 ou até 180 metros. Esta 

inclinação parece ter condicionado o sentido de escoamento dos principais afluentes do Tejo (Aviela, 
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Assim, e do ponto de vista da tectónica ativa, importa referir que este deslocamento vertical traduz 

uma taxa de atividade relativamente baixa num acidente tectónico ao longo do vale do Tejo 

a de 0,05mm/ano e 0,1mm/ano, consoante se atribuem idades 

respetivamente de 2Ma e Ma à superfície de erosão de referência), aparentemente contraditória com 

a importante atividade sísmica histórica e instrumental registada na área, sugerindo um incremento 

ecente da atividade tectónica resultante possivelmente de um tendência para o seu agrupamento no 

se, do ponto de vista geomorfológico, na vasta Bacia Cenozóica do Baixo 

estruturais mais originais de Portugal Continental 

., (2000). 

Sado, encontra-se materializado 

da bacia do Baixo Tejo, estando esta bem conservada no vasto interflúvio 

uperfície diminui de altitude, em regra, de NE para NW. Ao 

Norte do Tejo, retalhos da superfície atingem 400 metros ao Sul de Vila de Rei e 300 metros perto de 

Mação. Ao Sul do rio, a Este da Chamusca, onde a superfície tem maior extensão, a sua altitude 

200 metros, enquanto mais para Sul, na região de Mora, os retalhos da mesma 

SW do Tejo, desde o 

ao longo deste percurso, a margem direita do Tejo é desprovida 

de terraços, aparecendo apenas na zona da Golegã e em Vila Franca de Xira. Este contraste entre o 

relevo da margem direita e esquerda do Tejo, é um dos grandes enigmas do relevo da Bacia do Tejo, 

vale inferior do Tejo 

Na margem direita, o relevo é, na sua maior parte, constituído por planaltos sub-estruturais de 

dominam vales dissimétricos. Os 

planaltos sobem suavemente a partir do Tejo, onde atingem cerca de 100 metros de altitude, em 

direção ao Maciço Calcário Estremenho, no sopé do qual andam pelos 150 ou até 180 metros. Esta 

o sentido de escoamento dos principais afluentes do Tejo (Aviela, 
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Figura 5.9 – Enquadramento geomorfológico da área de estudo (adaptado de Ferreira, 1981).
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Enquadramento geomorfológico da área de estudo (adaptado de Ferreira, 1981).
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Por outro lado, a Por último, no que respeita à bacia do Tejo, importa descrever sucintamente a 

planície aluvial do Tejo. Esta planície, que resulta da sedimentação fluvial que preencheu 

progressivamente o vasto estuário criado pela subida do nível do mar, é muito vasta (ce
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Por último, no que respeita à bacia do Tejo, importa descrever sucintamente a 

planície aluvial do Tejo. Esta planície, que resulta da sedimentação fluvial que preencheu 

progressivamente o vasto estuário criado pela subida do nível do mar, é muito vasta (cerca de 
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720km2) e apresenta uma altitude próxima do nível do mar nos mouchões do delta interior, subindo 

até cerca dos 10 metros perto de Santarém e 18 metros na região do Entroncamento. 

Enquadramento Local 

Na área em estudo, as cotas mais elevadas encontr

Velho e Quinta da Várzea e varia entre os 35 e os 47 metros. Estas cotas são coincidentes com a 

área de afloramento do terraço Q

provavelmente associados aos níveis areníticos e cascalhentos. Na restante área de estudo, as cotas 

são geralmente inferiores a 30 metros, apresentando os valores mínimos (da ordem dos 13

metros) na zona da Unital junto do sítio de Casal Garcia Mogo (

As linhas de água apresentam vales abertos e amplos, permitindo assim a acumulação de depósitos 

aluvionares e/ou depósitos de vertente. A rede hidrográfica 

poderá indicar que os materiais são bastante permeáveis, predominando a infiltração relativamente 

ao escoamento superficial. 

5.3.7 GEOSSITIOS 

No que respeita aos Geossitios, de acordo com o Laboratório Nacional de Energia e 

(LNEG), mais concretamente nas bases de dados online desta entidade (http://geoportal.lneg.pt), no 

distrito de Santarém existem 4 ocorrências de elementos geológicos e geomorfológicos com valor 

patrimonial ou interesse científico, mais concretamen

Ourém. 

Desta forma constata-se que nos concelhos intersetados pela área em estudo, designadamente os 

concelhos de Torres Novas, Golegã e Entroncamento, não existe nenhuma ocorrência de elementos 

geológicos e geomorfológicos com valor patrimonial ou interesse científico, sendo que a ocorrência 

mais próxima, designada por Polje de Minde, em Alcanena, localiza

da Torrejana, S.A. 

Ainda relativamente a locais de interesse geológico e geom

site do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (www.icnb.pt) a área em estudo 

não interseta qualquer área protegida. Contudo, o extremo Norte do concelho de Torres Novas, mais 

concretamente as freguesias de Pedrógão e Chancelaria, interseta o Parque Natural das Serras de 

Aire e Cadeeiros (Figura 5.11).  
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) e apresenta uma altitude próxima do nível do mar nos mouchões do delta interior, subindo 

até cerca dos 10 metros perto de Santarém e 18 metros na região do Entroncamento. 

Na área em estudo, as cotas mais elevadas encontram-se na zona mais a NW, entre Casal Castelo 

Velho e Quinta da Várzea e varia entre os 35 e os 47 metros. Estas cotas são coincidentes com a 

área de afloramento do terraço Q3, o que poderá indicar níveis mais resistentes à erosão, 

aos níveis areníticos e cascalhentos. Na restante área de estudo, as cotas 

são geralmente inferiores a 30 metros, apresentando os valores mínimos (da ordem dos 13

metros) na zona da Unital junto do sítio de Casal Garcia Mogo (Figura 5.10). 

As linhas de água apresentam vales abertos e amplos, permitindo assim a acumulação de depósitos 

aluvionares e/ou depósitos de vertente. A rede hidrográfica apresenta-se pouco desenvolvida o que 

poderá indicar que os materiais são bastante permeáveis, predominando a infiltração relativamente 

No que respeita aos Geossitios, de acordo com o Laboratório Nacional de Energia e 

(LNEG), mais concretamente nas bases de dados online desta entidade (http://geoportal.lneg.pt), no 

distrito de Santarém existem 4 ocorrências de elementos geológicos e geomorfológicos com valor 

patrimonial ou interesse científico, mais concretamente nos concelhos de Rio Maior, Alcanena e 

se que nos concelhos intersetados pela área em estudo, designadamente os 

concelhos de Torres Novas, Golegã e Entroncamento, não existe nenhuma ocorrência de elementos 

fológicos com valor patrimonial ou interesse científico, sendo que a ocorrência 

mais próxima, designada por Polje de Minde, em Alcanena, localiza-se a cerca de 21km da instalação 

Ainda relativamente a locais de interesse geológico e geomorfológico, refere-se que, de acordo com o 

site do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (www.icnb.pt) a área em estudo 

não interseta qualquer área protegida. Contudo, o extremo Norte do concelho de Torres Novas, mais 

eguesias de Pedrógão e Chancelaria, interseta o Parque Natural das Serras de 
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se na zona mais a NW, entre Casal Castelo 
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As linhas de água apresentam vales abertos e amplos, permitindo assim a acumulação de depósitos 
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poderá indicar que os materiais são bastante permeáveis, predominando a infiltração relativamente 

No que respeita aos Geossitios, de acordo com o Laboratório Nacional de Energia e Geologia 
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se a cerca de 21km da instalação 

se que, de acordo com o 

site do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (www.icnb.pt) a área em estudo 

não interseta qualquer área protegida. Contudo, o extremo Norte do concelho de Torres Novas, mais 

eguesias de Pedrógão e Chancelaria, interseta o Parque Natural das Serras de 
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Figura 5.10 – Modelo digital de terreno da região envolvente à área de estudo (adaptado de 
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Modelo digital de terreno da região envolvente à área de estudo (adaptado de 

61

 

Modelo digital de terreno da região envolvente à área de estudo (adaptado de www.faunalia.pt) 
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De acordo com Regulamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 57/2010, de 12 de Agosto), existem 51 locais de interesse geológico e 

geomorfológico, classificados em geossitios e cavidades cársicas, com base em estudos geológicos, 

geomorfológicos e espeleológicos de pormenor.

Tendo em conta a distância entre a área em estudo e os limites desta área protegida, cerca de 15km, 

considera-se que não é necessário a descrição destes locais, uma vez que não existe qualquer 

afetação induzida pelo projeto em estudo.

Figura 5.11 – Locais de interesse geológico e geomorfológico, de acordo com a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 57/2010, de 12 de Agosto (adaptado de 
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5.3.8 SISMICIDADE 

Segundo o Atlas do Ambiente, no que respeita à intensidade sísmica, a zona em estudo localiza

numa Zona de Intensidade Máxima VII (

o corredor em estudo situa-se numa Zona de Intensidade Máxima IX (

De facto, a área em estudo insere

deformação litosférica associada à interação entre as placas tectónicas ao longo da zona de fronteira 

de placas Açores-Gibraltar, levando à ocorrência de ev

sismo de 1755 terá sido o maior de que há testemunho (magnitude estimada MW = 8,7), e cujos 

epicentros se situam no mar, a SW. 

Além dos sismos provocados diretamente pela interação das duas placas, há a considerar

sismos de origem local causados por deformação da microplaca ibérica no interior do território 

continental. Neste contexto podem salientar se como uma das zonas sísmicas mais importantes o 

vale inferior do Tejo, onde tiveram origem os sismos de 

sentidos nesta região), provavelmente também os de 1344 e de 13 de agosto de 1899 e, por último, o 

de 23 de abril de 1909 que provocou a destruição total da vila de Benavente e para o qual foi 

estimada uma magnitude de momento (MW) de 6,0.

A ocorrência destes sismos locais estão claramente associados às estruturas frágeis ativas indicada 

no subcapítulo da Neotectónica, designadamente o conjunto de falhas que compõem o lineamento ou 

falha do vale inferior do Tejo. 

Salienta-se ainda que segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e 

Pontes (RSAEEP), aprovado pelo Decreto

português em quatro zonas potencialmente sísmicas, o corredor em estudo lo

é, a segunda zona de maior risco, correspondendo

segundo o RSAEEP, os terrenos são classificados em três tipos principais com vista à determinação 

do coeficiente sísmico de referên

acima descritas, considera-se que a maior parte da área de estudo corredor em estudo se desenvolve 

por terrenos do tipo III, isto é, solos coerentes moles e muito moles, solos incoerentes s

Na Figura 5.14 é representado o perigo sísmico na Região Oeste e do Vale do Tejo, avaliado pelo 

cruzamento da carta de isossistas de intensidade

PGA (Peak Ground Acceleration) para um período de retorno de 475 anos. Os efeitos de sítio foram 

incorporados pela distribuição de formações geológicas sedimentares superficiais não consolidadas 

ou pouco consolidadas e pela distribuição das falas ativas e extraídas da Carta Neotectónica de 

Portugal (Zêzere et al, 2008).  
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iente, no que respeita à intensidade sísmica, a zona em estudo localiza

numa Zona de Intensidade Máxima VII (Figura 5.12), enquanto relativamente à sismicidade histórica, 

se numa Zona de Intensidade Máxima IX (Figura 5.13

De facto, a área em estudo insere-se numa região sujeita a atividade sísmica importante, reflexo da 

deformação litosférica associada à interação entre as placas tectónicas ao longo da zona de fronteira 

Gibraltar, levando à ocorrência de eventos de magnitude elevada (M>7) de que o 

sismo de 1755 terá sido o maior de que há testemunho (magnitude estimada MW = 8,7), e cujos 

epicentros se situam no mar, a SW.  

Além dos sismos provocados diretamente pela interação das duas placas, há a considerar

sismos de origem local causados por deformação da microplaca ibérica no interior do território 

continental. Neste contexto podem salientar se como uma das zonas sísmicas mais importantes o 

vale inferior do Tejo, onde tiveram origem os sismos de 26 de janeiro de 1531 (um dos maiores 

sentidos nesta região), provavelmente também os de 1344 e de 13 de agosto de 1899 e, por último, o 

de 23 de abril de 1909 que provocou a destruição total da vila de Benavente e para o qual foi 

momento (MW) de 6,0. 

A ocorrência destes sismos locais estão claramente associados às estruturas frágeis ativas indicada 

no subcapítulo da Neotectónica, designadamente o conjunto de falhas que compõem o lineamento ou 

se ainda que segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e 

Pontes (RSAEEP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio, delimita o território 

português em quatro zonas potencialmente sísmicas, o corredor em estudo localiza

é, a segunda zona de maior risco, correspondendo-lhe um coeficiente de sismicidade de 

segundo o RSAEEP, os terrenos são classificados em três tipos principais com vista à determinação 

do coeficiente sísmico de referência β0. Tendo em conta o tipo de formações geológicas existentes e 

se que a maior parte da área de estudo corredor em estudo se desenvolve 

por terrenos do tipo III, isto é, solos coerentes moles e muito moles, solos incoerentes s

é representado o perigo sísmico na Região Oeste e do Vale do Tejo, avaliado pelo 

cruzamento da carta de isossistas de intensidades sísmicas máximas com a carta da distribuição das 

PGA (Peak Ground Acceleration) para um período de retorno de 475 anos. Os efeitos de sítio foram 

incorporados pela distribuição de formações geológicas sedimentares superficiais não consolidadas 

onsolidadas e pela distribuição das falas ativas e extraídas da Carta Neotectónica de 
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iente, no que respeita à intensidade sísmica, a zona em estudo localiza-se 

sismicidade histórica, 

13). 

se numa região sujeita a atividade sísmica importante, reflexo da 

deformação litosférica associada à interação entre as placas tectónicas ao longo da zona de fronteira 

entos de magnitude elevada (M>7) de que o 

sismo de 1755 terá sido o maior de que há testemunho (magnitude estimada MW = 8,7), e cujos 

Além dos sismos provocados diretamente pela interação das duas placas, há a considerar também os 

sismos de origem local causados por deformação da microplaca ibérica no interior do território 

continental. Neste contexto podem salientar se como uma das zonas sísmicas mais importantes o 

26 de janeiro de 1531 (um dos maiores 

sentidos nesta região), provavelmente também os de 1344 e de 13 de agosto de 1899 e, por último, o 

de 23 de abril de 1909 que provocou a destruição total da vila de Benavente e para o qual foi 

A ocorrência destes sismos locais estão claramente associados às estruturas frágeis ativas indicada 

no subcapítulo da Neotectónica, designadamente o conjunto de falhas que compõem o lineamento ou 

se ainda que segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e 

Lei n.º 235/83, de 31 de maio, delimita o território 

caliza-se na zona B, isto 

lhe um coeficiente de sismicidade de α=0,7. Ainda 

segundo o RSAEEP, os terrenos são classificados em três tipos principais com vista à determinação 

Tendo em conta o tipo de formações geológicas existentes e 

se que a maior parte da área de estudo corredor em estudo se desenvolve 

por terrenos do tipo III, isto é, solos coerentes moles e muito moles, solos incoerentes soltos. 

é representado o perigo sísmico na Região Oeste e do Vale do Tejo, avaliado pelo 

s sísmicas máximas com a carta da distribuição das 

PGA (Peak Ground Acceleration) para um período de retorno de 475 anos. Os efeitos de sítio foram 

incorporados pela distribuição de formações geológicas sedimentares superficiais não consolidadas 

onsolidadas e pela distribuição das falas ativas e extraídas da Carta Neotectónica de 
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Figura 5.12 – Isossistas de intensidades máximas, na escala internacional, para a intens

envolvente à área de estudo no período 1901 
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Isossistas de intensidades máximas, na escala internacional, para a intensidade sísmica na região 

envolvente à área de estudo no período 1901 – 1972 (adaptado do Atlas do Ambiente).

 
idade sísmica na região 

1972 (adaptado do Atlas do Ambiente). 
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Figura 5.13 – Isossistas de intensidades máximas, na escala de Mercalli modificada de 1956, para a sismicidade 

histórica e atual na região envolvente à área de estudo (adaptado do Atlas do Ambiente).
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Isossistas de intensidades máximas, na escala de Mercalli modificada de 1956, para a sismicidade 

histórica e atual na região envolvente à área de estudo (adaptado do Atlas do Ambiente).
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Isossistas de intensidades máximas, na escala de Mercalli modificada de 1956, para a sismicidade 

histórica e atual na região envolvente à área de estudo (adaptado do Atlas do Ambiente). 
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Figura 5.14 – Perigosidade sísmica na região Oeste e Vale do Tejo (adaptado de Zêzere 

Segundo esta figura, a zona em estudo localiza

designada de elevada. Este facto, deve

estruturas tectónicas, nomeadamente o lineamento ou falha do vale inferior do Tejo, que estão 

associadas à geração de sismos no passado.

5.3.9 RECURSOS MINERAIS 

Recursos minerais não metálicos

A área de estudo insere-se numa região onde os recursos

totalidade, à exploração dos materiais da planície aluvial do Tejo, nomeadamente areias, cascalheiras 

e argilas. Contudo, existe ainda indícios de exploração granitos e de argilas e calcários associados à 

formação Miocénica. A maior parte destes materiais eram destinados à construção civil, contudo as 

argilas eram utilizadas no fabrico de tijolos e telhas e ainda de alguma olaria (Gonçalves et al. 1979). 
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osidade sísmica na região Oeste e Vale do Tejo (adaptado de Zêzere 

Segundo esta figura, a zona em estudo localiza-se numa área onde a perigosidade sísmica é 

designada de elevada. Este facto, deve-se devido ao facto da zona em estudo se local

estruturas tectónicas, nomeadamente o lineamento ou falha do vale inferior do Tejo, que estão 

associadas à geração de sismos no passado. 

Recursos minerais não metálicos 

se numa região onde os recursos minerais estão associados, quase na sua 

totalidade, à exploração dos materiais da planície aluvial do Tejo, nomeadamente areias, cascalheiras 

e argilas. Contudo, existe ainda indícios de exploração granitos e de argilas e calcários associados à 

iocénica. A maior parte destes materiais eram destinados à construção civil, contudo as 

argilas eram utilizadas no fabrico de tijolos e telhas e ainda de alguma olaria (Gonçalves et al. 1979). 

 

osidade sísmica na região Oeste e Vale do Tejo (adaptado de Zêzere et al., 2008). 

se numa área onde a perigosidade sísmica é 

se devido ao facto da zona em estudo se localizar junto de 

estruturas tectónicas, nomeadamente o lineamento ou falha do vale inferior do Tejo, que estão 

minerais estão associados, quase na sua 

totalidade, à exploração dos materiais da planície aluvial do Tejo, nomeadamente areias, cascalheiras 

e argilas. Contudo, existe ainda indícios de exploração granitos e de argilas e calcários associados à 

iocénica. A maior parte destes materiais eram destinados à construção civil, contudo as 

argilas eram utilizadas no fabrico de tijolos e telhas e ainda de alguma olaria (Gonçalves et al. 1979).  



 
 
 
 
 

 
 
Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Volume 1 

 
No que respeita à exploração de massas minerais (pedreiras), s

Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE

em estudo ou na envolvente desta.

Segundo a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) na área de estudo e envolvente desta 

também não existem áreas afetas a recursos geológicos com direitos concedidos se/ou requeridos.

Salienta-se ainda que, de acordo com sítio na internet do Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

(LNEG) nos concelhos intersetados pela área de estudo não estão inve

matérias-primas minerais com utilização na indústria cerâmica.

Recursos minerais metálicos 

Relativamente a recursos minerais metálicos na área de estudo e envolvente desta, não se conseguiu 

encontrar qualquer referência bibliográfica que indicasse a existência destes recursos minerais nesta 

região. 

A resposta da DGEG à N/ solicitação vem corroborar este facto, uma vez que refere que na área de 

estudo e envolvente desta não existem áreas afetas a recursos geológicos com di

se/ou requeridos. 

Salienta-se por último que de acordo com sítio na internet do LNEG, nos concelhos intersetados pela 

área de estudo não estão inventariadas quaisquer ocorrências, recursos e reservas minerais.

5.4 SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO

5.4.1 INTRODUÇÃO 

Para a caracterização pedológica da área de estudo recorreu

de Capacidade de Uso do Solo à escala 1:25

Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). 

Foi também consultado o PDM de 

classificados como Reserva Agrícola Nacional.

No Desenho EIA-FT-06, constante do Volume 3 do presente EIA, apresenta

área em estudo e no Desenho EIA

Estes desenhos suportam graficamente o conteúdo do presente capítulo.
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No que respeita à exploração de massas minerais (pedreiras), segundo a Direção Regional da 

Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE-LVT), não existe nenhuma exploração licenciada na área 

em estudo ou na envolvente desta. 

Segundo a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) na área de estudo e envolvente desta 

o existem áreas afetas a recursos geológicos com direitos concedidos se/ou requeridos.

se ainda que, de acordo com sítio na internet do Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

(LNEG) nos concelhos intersetados pela área de estudo não estão inventariadas explorações de 

primas minerais com utilização na indústria cerâmica. 

Relativamente a recursos minerais metálicos na área de estudo e envolvente desta, não se conseguiu 

bibliográfica que indicasse a existência destes recursos minerais nesta 

A resposta da DGEG à N/ solicitação vem corroborar este facto, uma vez que refere que na área de 

estudo e envolvente desta não existem áreas afetas a recursos geológicos com di

se por último que de acordo com sítio na internet do LNEG, nos concelhos intersetados pela 

área de estudo não estão inventariadas quaisquer ocorrências, recursos e reservas minerais.

SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

Para a caracterização pedológica da área de estudo recorreu-se à consulta da Carta de Solos e Carta 

de Capacidade de Uso do Solo à escala 1:25 000 (Folhas n.º 329 e 330) da Direcção

Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR).  

i também consultado o PDM de Torres Novas no sentido de recolher informação relativa aos solos 

classificados como Reserva Agrícola Nacional. 

6, constante do Volume 3 do presente EIA, apresenta-se a Carta de Solos da 

esenho EIA-FT-07 apresenta-se a Carta de Capacidade de Usos de Solo. 

Estes desenhos suportam graficamente o conteúdo do presente capítulo. 
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egundo a Direção Regional da 

LVT), não existe nenhuma exploração licenciada na área 

Segundo a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) na área de estudo e envolvente desta 

o existem áreas afetas a recursos geológicos com direitos concedidos se/ou requeridos. 

se ainda que, de acordo com sítio na internet do Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

ntariadas explorações de 

Relativamente a recursos minerais metálicos na área de estudo e envolvente desta, não se conseguiu 

bibliográfica que indicasse a existência destes recursos minerais nesta 

A resposta da DGEG à N/ solicitação vem corroborar este facto, uma vez que refere que na área de 

estudo e envolvente desta não existem áreas afetas a recursos geológicos com direitos concedidos 

se por último que de acordo com sítio na internet do LNEG, nos concelhos intersetados pela 

área de estudo não estão inventariadas quaisquer ocorrências, recursos e reservas minerais. 

se à consulta da Carta de Solos e Carta 

000 (Folhas n.º 329 e 330) da Direcção-Geral de 

no sentido de recolher informação relativa aos solos 

se a Carta de Solos da 

se a Carta de Capacidade de Usos de Solo. 
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5.4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES PEDOLÓGICAS

Considerando a classificação portuguesa adotada pelo ex

Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural), na propriedade da 

encontrados os seguintes agrupamentos de solos:

• Atl – Solos Incipientes - Al

• Val – Solos Argiluviados pouco insaturados 

de materiais não calcários, normais, de depósitos de textura mediana não consolidados;

• Vl(p) – Solos Litólicos n

pouco consolidados (de textura franco

• A. Soc. – Áreas sociais. 

A correspondência entre a legenda da FAO e a classificação portuguesa, dos solos existentes na 

propriedade, é a que se apresenta seguidamente.

Quadro 5.3 – Classes de solos presentes na propriedade do projeto em análise

Classificação Portuguesa

Sigla Ordem Subordem

Atl 
Solos 

incipientes Aluviossolos

Val 

Solos 
Argiluviados 

Pouco 
Insaturados 

Mediterrâneos 
Vermelhos ou 

Amarelos 

Vl (p) 
Solos 

Litólicos Não Húmicos

A.soc Área social 

De acordo com ”Os Solos de Portugal” de José de 

caracterização dos principais tipos de solos encontrados na parcela de terreno em estudo.

Solos Incipientes – Aluviossolos Antigos

Os solos incipientes são solos não evoluídos, sem horizontes genéticos claramente diferen

praticamente reduzidos ao material originário. A ausência de horizontes genéticos é 

fundamentalmente devida à escassez de tempo para o seu desenvolvimento se dar.
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IDADES PEDOLÓGICAS 

Considerando a classificação portuguesa adotada pelo ex-C.N.R.O.A. (atual DGADR 

Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural), na propriedade da Fábrica 

encontrados os seguintes agrupamentos de solos: 

Aluviossolos antigos, não calcários, de textura ligeira;

Solos Argiluviados pouco insaturados – solos mediterrâneos, vermelhos ou amarelos, 

de materiais não calcários, normais, de depósitos de textura mediana não consolidados;

Solos Litólicos não húmicos, pouco insaturados, normais de materiais arenáceos 

pouco consolidados (de textura franco-arenosa a franca). 

 

A correspondência entre a legenda da FAO e a classificação portuguesa, dos solos existentes na 

que se apresenta seguidamente. 

Classes de solos presentes na propriedade do projeto em análise

Classificação Portuguesa 

Subordem Grupo Subgrupo Família 

Aluviossolos Antigos 
Não 

Calcários De textura ligeira

Mediterrâneos 
Vermelhos ou 

 

de Materiais 
Não Calcários Normais 

de depósitos de 
textura mediana não 

consolidados

Não Húmicos Pouco 
Insaturados Normais 

de materiais 
arenáceos pouco 
consolidados (de 

textura franco-arenosa 
a franca) – fase 

pedregosa

De acordo com ”Os Solos de Portugal” de José de Carvalho Cardoso (1965), segue

caracterização dos principais tipos de solos encontrados na parcela de terreno em estudo.

Aluviossolos Antigos 

Os solos incipientes são solos não evoluídos, sem horizontes genéticos claramente diferen

praticamente reduzidos ao material originário. A ausência de horizontes genéticos é 

fundamentalmente devida à escassez de tempo para o seu desenvolvimento se dar.

C.N.R.O.A. (atual DGADR – Direcção-

Fábrica Torrejana foram 

uviossolos antigos, não calcários, de textura ligeira; 

solos mediterrâneos, vermelhos ou amarelos, 

de materiais não calcários, normais, de depósitos de textura mediana não consolidados; 

ão húmicos, pouco insaturados, normais de materiais arenáceos 

A correspondência entre a legenda da FAO e a classificação portuguesa, dos solos existentes na 

Classes de solos presentes na propriedade do projeto em análise 

Classificação 
FAO/UNESCO  

De textura ligeira Fluvissolos 

de depósitos de 
textura mediana não 

consolidados 
Luvissolos 

de materiais 
arenáceos pouco 
consolidados (de 

arenosa 
fase 

pedregosa 

Cambissolos 

Carvalho Cardoso (1965), segue-se a 

caracterização dos principais tipos de solos encontrados na parcela de terreno em estudo. 

Os solos incipientes são solos não evoluídos, sem horizontes genéticos claramente diferenciados, 

praticamente reduzidos ao material originário. A ausência de horizontes genéticos é 

fundamentalmente devida à escassez de tempo para o seu desenvolvimento se dar. 
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Os aluviossolos são solos incipientes não hidromórficos constituídos por depósitos es

aluviões, sendo que os aluviossolos antigos são elevados que já não recebem, em regra, adições de 

sedimentos aluvionais. Constituem, em geral, terraços fluviais que quase sempre apresentam o lençol 

freático a maior profundidade que os aluvi

Nesta classe de solos podem-se encontrar as seguintes famílias:

• At – de textura mediana, não Calcários (não apresentam carbonatos no seu perfil);

• Atl – de textura ligeira, não Calcários (não apresentam carbonatos no seu perfil).

Na área da propriedade (na zona do olival pertencente à propriedade) predominam os Aluviossolos 

Antigos não calcários de textura ligeira. 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados 

São solos evoluídos que se desenvolvem em 

compreendem os Solos Mediterrâneos Pardos e os Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos.

Os Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos incluem todos os Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados com cores avermelhadas

desenvolvidos em climas com características mediterrâneas, derivados de materiais calcários ou não 

calcários. 

Na área da propriedade registam

argiluviados pouco insaturados 

calcários, normais, de textura mediana não consolidados. 

Solos Litólicos 

Na área de estudo, os Solos Litólicos não apresentam um horizonte A1 húmico (matéria orgânica 

mais ou menos humificada), e repartem

Solos Litólicos Não Húmicos, Pouco insaturados, normais:

• Par – de materiais arenáceos pouco consolidados (de textura arenosa a franco

• Vl – de materiais arenáceos pouco consolidados (

algum saibro subanguloso de quartzo no horizonte superficial (consistência: não aderente, 

pouco plástica; friável; pouco rija), algum saibro a pedras roladas de quartzo nos horizontes 

subsuperficiais. 

• Vt – de arenitos grosseiros (textura arenosa ou areno

horizontes subsuperficiais).
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Os aluviossolos são solos incipientes não hidromórficos constituídos por depósitos es

aluviões, sendo que os aluviossolos antigos são elevados que já não recebem, em regra, adições de 

sedimentos aluvionais. Constituem, em geral, terraços fluviais que quase sempre apresentam o lençol 

freático a maior profundidade que os aluviossolos modernos. 

se encontrar as seguintes famílias: 

de textura mediana, não Calcários (não apresentam carbonatos no seu perfil);

de textura ligeira, não Calcários (não apresentam carbonatos no seu perfil).

a propriedade (na zona do olival pertencente à propriedade) predominam os Aluviossolos 

Antigos não calcários de textura ligeira.  

Solos Argiluviados Pouco Insaturados – Solos mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos

São solos evoluídos que se desenvolvem em climas com características mediterrânicas e 

compreendem os Solos Mediterrâneos Pardos e os Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos.

Os Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos incluem todos os Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados com cores avermelhadas ou amareladas nos horizontes A ou B ou em ambos, 

desenvolvidos em climas com características mediterrâneas, derivados de materiais calcários ou não 

Na área da propriedade registam-se, numa pequena parcela na confrontação noroeste, solos 

iados pouco insaturados – solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos, de materiais não 

calcários, normais, de textura mediana não consolidados.  

Na área de estudo, os Solos Litólicos não apresentam um horizonte A1 húmico (matéria orgânica 

is ou menos humificada), e repartem-se pelas seguintes Famílias: 

Solos Litólicos Não Húmicos, Pouco insaturados, normais: 

de materiais arenáceos pouco consolidados (de textura arenosa a franco

de materiais arenáceos pouco consolidados (de textura franco-arenosa a franca); com 

algum saibro subanguloso de quartzo no horizonte superficial (consistência: não aderente, 

pouco plástica; friável; pouco rija), algum saibro a pedras roladas de quartzo nos horizontes 

os grosseiros (textura arenosa ou areno-franca, e às vezes franco

horizontes subsuperficiais). 
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Os aluviossolos são solos incipientes não hidromórficos constituídos por depósitos estratificados de 

aluviões, sendo que os aluviossolos antigos são elevados que já não recebem, em regra, adições de 

sedimentos aluvionais. Constituem, em geral, terraços fluviais que quase sempre apresentam o lençol 

de textura mediana, não Calcários (não apresentam carbonatos no seu perfil); 

de textura ligeira, não Calcários (não apresentam carbonatos no seu perfil). 

a propriedade (na zona do olival pertencente à propriedade) predominam os Aluviossolos 

Solos mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos 

climas com características mediterrânicas e 

compreendem os Solos Mediterrâneos Pardos e os Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos. 

Os Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos incluem todos os Solos Argiluviados Pouco 

ou amareladas nos horizontes A ou B ou em ambos, 

desenvolvidos em climas com características mediterrâneas, derivados de materiais calcários ou não 

se, numa pequena parcela na confrontação noroeste, solos 

solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos, de materiais não 

Na área de estudo, os Solos Litólicos não apresentam um horizonte A1 húmico (matéria orgânica 

de materiais arenáceos pouco consolidados (de textura arenosa a franco-arenosa) 

arenosa a franca); com 

algum saibro subanguloso de quartzo no horizonte superficial (consistência: não aderente, 

pouco plástica; friável; pouco rija), algum saibro a pedras roladas de quartzo nos horizontes 

franca, e às vezes franco-arenosa nos 
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Na área da propriedade, a globalidade da zona das edif

húmicos, pouco insaturados, normais, de materiais

arenosa a franca). 

São solos pouco evoluídos de perfil AC ou ABC formados a partir de rochas não calcárias (granitos, 

gnaisses, quartzodioritos, quartzitos, arenitos, entre outras). Nestes solos, o principal

formação é a rocha-mãe, que está sujeita a intensa meteorização física e a menor alteração química 

(a primeira predomina sobre a segunda, pelo que a formação de argila é pequena ou nula). O teor 

orgânico é bastante reduzido, e por vezes, apresent

fatores climáticos, orográficos e antropogénicos: clima pouco favorável ao desenvolvimento de forte 

de cobertura vegetal, declives acentuados a muito acentuados e a continua interferência do homem 

através de um cultivo muitas vezes secular, quase sempre favorecedor dos fenómenos erosivos. 

Estes solos apresentam relações C/N baixas indicadoras de uma decomposição rápida e a 

capacidade de troca catiónica é baixa. A expansibilidade destes solos é muito baixa ou n

apresentam geralmente fraco poder de retenção da água e a permeabilidade é muito rápida. Têm 

uma capacidade agrícola ou florestal dependendo sobretudo da localização geográfica/orografia do 

terreno. 

5.4.3 CAPACIDADE DE USO DO S

Na avaliação da capacidade do uso do solo, através da leitura do Desenho EIA

existência das classes – Bs, Cs e área social, na propriedade da unidade industrial.

No Quadro 5.4 são apresentadas as características das capacidades do uso do solo das classes 

identificadas da área em estudo. 

Quadro 5.4 – Capacidade do uso do solo na propriedade da Torrejana, S.A.

Capacidade 
do Uso do 

Solo 
Classes 

Bs B 

− limitações moderadas 
− riscos de erosão no máximo moderados 
− suscetível de utilização agrícola moderadamente 

intensiva

Cs C 
− limitações acentuadas 
− riscos de erosão no máximo elevados 
− suscetível de utilização agrícola pouco intensiva

A aptidão agrícola dos solos está relacionada com a topografia e a presença de linhas de água na 

zona, uma vez que estes fatores induzem a formação de agrupamentos pedológicos com 

considerável produtividade. Desta forma, os solos com aptidão agrícola local

junto a linhas de água.  

 

Volume 1 – Relatório Síntese 

Na área da propriedade, a globalidade da zona das edificações encontra-se sobre solos litólicos não 

húmicos, pouco insaturados, normais, de materiais arenáceos pouco consolidados (de textura franco

São solos pouco evoluídos de perfil AC ou ABC formados a partir de rochas não calcárias (granitos, 

gnaisses, quartzodioritos, quartzitos, arenitos, entre outras). Nestes solos, o principal

mãe, que está sujeita a intensa meteorização física e a menor alteração química 

(a primeira predomina sobre a segunda, pelo que a formação de argila é pequena ou nula). O teor 

orgânico é bastante reduzido, e por vezes, apresentam pequena espessura efetiva, por influência de 

fatores climáticos, orográficos e antropogénicos: clima pouco favorável ao desenvolvimento de forte 

de cobertura vegetal, declives acentuados a muito acentuados e a continua interferência do homem 

um cultivo muitas vezes secular, quase sempre favorecedor dos fenómenos erosivos. 

Estes solos apresentam relações C/N baixas indicadoras de uma decomposição rápida e a 

capacidade de troca catiónica é baixa. A expansibilidade destes solos é muito baixa ou n

apresentam geralmente fraco poder de retenção da água e a permeabilidade é muito rápida. Têm 

uma capacidade agrícola ou florestal dependendo sobretudo da localização geográfica/orografia do 

SOLO 

do uso do solo, através da leitura do Desenho EIA-FT

Bs, Cs e área social, na propriedade da unidade industrial.

são apresentadas as características das capacidades do uso do solo das classes 

identificadas da área em estudo.  

Capacidade do uso do solo na propriedade da Torrejana, S.A.

Características principais Subclasses

limitações moderadas  
riscos de erosão no máximo moderados  
suscetível de utilização agrícola moderadamente 
intensiva 
limitações acentuadas  
riscos de erosão no máximo elevados  
suscetível de utilização agrícola pouco intensiva 

A aptidão agrícola dos solos está relacionada com a topografia e a presença de linhas de água na 

zona, uma vez que estes fatores induzem a formação de agrupamentos pedológicos com 

considerável produtividade. Desta forma, os solos com aptidão agrícola localizam

se sobre solos litólicos não 

arenáceos pouco consolidados (de textura franco-

São solos pouco evoluídos de perfil AC ou ABC formados a partir de rochas não calcárias (granitos, 

gnaisses, quartzodioritos, quartzitos, arenitos, entre outras). Nestes solos, o principal fator de 

mãe, que está sujeita a intensa meteorização física e a menor alteração química 

(a primeira predomina sobre a segunda, pelo que a formação de argila é pequena ou nula). O teor 

am pequena espessura efetiva, por influência de 

fatores climáticos, orográficos e antropogénicos: clima pouco favorável ao desenvolvimento de forte 

de cobertura vegetal, declives acentuados a muito acentuados e a continua interferência do homem 

um cultivo muitas vezes secular, quase sempre favorecedor dos fenómenos erosivos. 

Estes solos apresentam relações C/N baixas indicadoras de uma decomposição rápida e a 

capacidade de troca catiónica é baixa. A expansibilidade destes solos é muito baixa ou nula, 

apresentam geralmente fraco poder de retenção da água e a permeabilidade é muito rápida. Têm 

uma capacidade agrícola ou florestal dependendo sobretudo da localização geográfica/orografia do 

FT-07, foi verificada a 

Bs, Cs e área social, na propriedade da unidade industrial. 

são apresentadas as características das capacidades do uso do solo das classes 

Capacidade do uso do solo na propriedade da Torrejana, S.A. 

Subclasses Características 

s Excesso de 
água 

s Excesso de 
água 

A aptidão agrícola dos solos está relacionada com a topografia e a presença de linhas de água na 

zona, uma vez que estes fatores induzem a formação de agrupamentos pedológicos com 

izam-se principalmente 
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Dentro da propriedade da Torrejana é possível verificar duas zonas distintas, em termos de 

capacidade de uso do solo: a zona atualmente ocupada pelas edificações da unidade industrial 

encontra-se inserida em área social. Toda a área ocupada por olival, insere

de capacidade de uso do solo (suscetíveis de utilização agrícola moderadamente intensiva).

A classe C, com mais limitações, surge na confrontação nordeste da propriedade e corresp

uma mancha de solos que se desenvolve na envolvente imediata da unidade industrial, nessa mesma 

direção. 

Refere-se que dentro da propriedade da 

pertencentes à Reserva Agrícola Nacional

5.5 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA

5.5.1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

Caracterizam-se neste capítulo, os recursos hídricos superficiais e subterrâneos da zona de 

implantação do projeto, relativamente aos aspetos hidrológicos e hidrogeológicos, quanto aos usos, 

respetivas fontes poluidoras e qualidade da água.

Para a caracterização dos recursos hídricos, foram utilizados dados disponíveis no Plano de Gestão 

das Bacias Hidrográficas do Tejo (PGBH Tejo), no Sistema Nacional de Informação de Recursos 

Hídricos (SNIRH) e no Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas 

Residuais (INSAAR), disponibilizados pelo INAG.

De forma a obter dados mais pormenorizados foram contactadas a Administração da Região 

Hidrográfica (ARH) do Tejo, a Comissão de Coordenação e 

Vale do Tejo (CCDR-LVT), e a Câmara Municipal de 

Foi ainda utilizada informação adicional baseada na consulta da

Militar, à escala 1:25 000. 

A análise dos dados de qualidade d

feita tendo por base as normas de qualidade da água atualmente em vigor, nomeadamente as 

estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º236/98, de 1 de Agosto.
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Dentro da propriedade da Torrejana é possível verificar duas zonas distintas, em termos de 

capacidade de uso do solo: a zona atualmente ocupada pelas edificações da unidade industrial 

área social. Toda a área ocupada por olival, insere-se na classe B em termos 

de capacidade de uso do solo (suscetíveis de utilização agrícola moderadamente intensiva).

A classe C, com mais limitações, surge na confrontação nordeste da propriedade e corresp

uma mancha de solos que se desenvolve na envolvente imediata da unidade industrial, nessa mesma 

propriedade da Fábrica Torrejana não se regista a ocorrência de solos 

pertencentes à Reserva Agrícola Nacional. 

HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

ETODOLOGIA 

se neste capítulo, os recursos hídricos superficiais e subterrâneos da zona de 

implantação do projeto, relativamente aos aspetos hidrológicos e hidrogeológicos, quanto aos usos, 

fontes poluidoras e qualidade da água. 

Para a caracterização dos recursos hídricos, foram utilizados dados disponíveis no Plano de Gestão 

das Bacias Hidrográficas do Tejo (PGBH Tejo), no Sistema Nacional de Informação de Recursos 

entário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas 

Residuais (INSAAR), disponibilizados pelo INAG. 

De forma a obter dados mais pormenorizados foram contactadas a Administração da Região 

Hidrográfica (ARH) do Tejo, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

LVT), e a Câmara Municipal de Torres Novas. 

Foi ainda utilizada informação adicional baseada na consulta das Folhas nº 

A análise dos dados de qualidade da água disponíveis para as águas superficiais e subterrâneas foi 

feita tendo por base as normas de qualidade da água atualmente em vigor, nomeadamente as 

Lei n.º236/98, de 1 de Agosto. 
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Dentro da propriedade da Torrejana é possível verificar duas zonas distintas, em termos de 

capacidade de uso do solo: a zona atualmente ocupada pelas edificações da unidade industrial 

se na classe B em termos 

de capacidade de uso do solo (suscetíveis de utilização agrícola moderadamente intensiva). 

A classe C, com mais limitações, surge na confrontação nordeste da propriedade e corresponde a 

uma mancha de solos que se desenvolve na envolvente imediata da unidade industrial, nessa mesma 

Fábrica Torrejana não se regista a ocorrência de solos 

se neste capítulo, os recursos hídricos superficiais e subterrâneos da zona de 

implantação do projeto, relativamente aos aspetos hidrológicos e hidrogeológicos, quanto aos usos, 

Para a caracterização dos recursos hídricos, foram utilizados dados disponíveis no Plano de Gestão 

das Bacias Hidrográficas do Tejo (PGBH Tejo), no Sistema Nacional de Informação de Recursos 

entário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas 

De forma a obter dados mais pormenorizados foram contactadas a Administração da Região 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

nº 329 e 330 da Carta 

a água disponíveis para as águas superficiais e subterrâneas foi 

feita tendo por base as normas de qualidade da água atualmente em vigor, nomeadamente as 
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5.5.2 CARATERIZAÇÃO HIDROGRÁFICA

De acordo com a nova Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, a área de 

estudo insere-se na Região Hidrográfica n.º 5 

Gestão foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16

O rio Tejo nasce na serra de Albarracín 

altitude e apresenta um comprimento de 1 100 km, dos quais 230 km em Portugal e 43 km de troço 

internacional, definido desde a foz do rio Erges, aflue

Sever, na margem esquerda. Em território nacional, tem como principais afluentes o rio Zêzere, na 

margem direita, e o rio Sorraia, na margem esquerda.

Tratando-se de uma região hidrográfica demasiado heterogé

foi efetuada de acordo com uma divisão em unidades de análise mais homogéneas, ou seja, em 23 

sub-bacias hidrográficas.  

O projeto em estudo insere-se na sub

com uma área de 213 km2, e que abrange 

Dentro desta bacia, a área de estudo insere

ribeira da Tocha. Esta linha de água apresenta 4,5 

caudal se apresenta nulo na maior parte do ano, e 

Seguidamente apresentam-se as caraterísticas gerais da 

área de estudo e respetiva classificação 

 

Quadro 5.5 – Características das principais linhas de água (Fonte: DGRAH, 1981 e SNIRH, 201

Sub-Bacia 
Hidrográfica Curso de Água

Rio Almonda 
Ribeira do Vale 
das Raposas ou 
Ribeira da Tocha

No Desenho EIA-FT-08 – Recursos Hídricos, encontram

presentes na área em estudo. 

5.5.3 CARATERIZAÇÃO HIDROLÓGICA

Uma vez que não existem estações hidrométricas situadas nas proximidades da zona de estudo, a 

análise dos escoamentos superficiais foi efetuada com base na informação disponível no PGRH Tejo.
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IDROGRÁFICA 

ova Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, a área de 

se na Região Hidrográfica n.º 5 – Tejo (RH5), cujo Regulamento do respetivo Plano de 

Gestão foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-F/2013 de 22 

Albarracín (Montes Universais), em Espanha, a cerca de 1 600 m de 

altitude e apresenta um comprimento de 1 100 km, dos quais 230 km em Portugal e 43 km de troço 

internacional, definido desde a foz do rio Erges, afluente da margem direita do Tejo, até à foz do rio 

Sever, na margem esquerda. Em território nacional, tem como principais afluentes o rio Zêzere, na 

margem direita, e o rio Sorraia, na margem esquerda. 

se de uma região hidrográfica demasiado heterogénea a sua caraterização no PGRH Tejo 

foi efetuada de acordo com uma divisão em unidades de análise mais homogéneas, ou seja, em 23 

se na sub-bacia de Rio Almonda, situada na margem direita do rio Tejo, 

, e que abrange 5 concelhos, sendo um deles o de Torres Novas

Dentro desta bacia, a área de estudo insere-se na sub-bacia da ribeira do Vale das Raposas

linha de água apresenta 4,5 km de comprimento, é de regime torrencial, onde o 

caudal se apresenta nulo na maior parte do ano, e possui uma bacia de 18,3 km2

se as caraterísticas gerais da sub-bacia hidrográficas onde se insere a 

respetiva classificação decimal. 

principais linhas de água (Fonte: DGRAH, 1981 e SNIRH, 201

e 330 da Carta Militar) 

Curso de Água Classificação 
Decimal 

Área 
(km2) 

Comprimento
(km) 

Vale 
das Raposas ou 
Ribeira da Tocha 

301 48 01 02 4,6 4,5 

Recursos Hídricos, encontram-se assinaladas as principais linhas de água 

IDROLÓGICA 

Uma vez que não existem estações hidrométricas situadas nas proximidades da zona de estudo, a 

análise dos escoamentos superficiais foi efetuada com base na informação disponível no PGRH Tejo.

ova Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, a área de 

Tejo (RH5), cujo Regulamento do respetivo Plano de 

F/2013 de 22 de março.  

(Montes Universais), em Espanha, a cerca de 1 600 m de 

altitude e apresenta um comprimento de 1 100 km, dos quais 230 km em Portugal e 43 km de troço 

nte da margem direita do Tejo, até à foz do rio 

Sever, na margem esquerda. Em território nacional, tem como principais afluentes o rio Zêzere, na 

nea a sua caraterização no PGRH Tejo 

foi efetuada de acordo com uma divisão em unidades de análise mais homogéneas, ou seja, em 23 

margem direita do rio Tejo, 

Torres Novas.  

Vale das Raposas, ou 

regime torrencial, onde o 
2 de área. 

bacia hidrográficas onde se insere a 

principais linhas de água (Fonte: DGRAH, 1981 e SNIRH, 2014, Folhas n.º 329 

Comprimento Local de 
descarga 

Ribeira do 
Borralho 

se assinaladas as principais linhas de água 

Uma vez que não existem estações hidrométricas situadas nas proximidades da zona de estudo, a 

análise dos escoamentos superficiais foi efetuada com base na informação disponível no PGRH Tejo. 
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De acordo com o Plano a sub-

médio na ordem dos 43 hm3 ou de 204

ocorrência de cheias. 

No que se refere à identificação de 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 Novembro, existe a obrigatoriedade de elaboração da 

carta de zonas inundáveis nos municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias. O artigo 

1.º do referido Decreto-Lei diz expressamente que: 

atingidos por cheias num período de tempo que, pelo menos, inclua o ano de 1967 e que ainda não 

se encontrem abrangidos por zonas adjacentes classificadas nos termos do artigo 14.º 

n.º 468/71, de 5 de Novembro, na redação conferida pelo Decreto Lei n.º 89/87, de 26 de Fevereiro, 

devem elaborar uma carta de zonas inundáveis

as áreas atingidas pela maior cheia conhecida.

O Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de Outubro, veio determinar o quadro legal para a avaliação e 

gestão dos riscos de inundações. Neste diploma legal, são definidos os instrumentos de avaliação e 

de gestão dos riscos de inundações, cuja autoridade compet

implementação são as ARH e que serão divididos nas seguintes fases:

• Fase 1: Avaliação preliminar dos riscos de inundações;

• Fase 2: Elaboração das cartas de zonas inundáveis e das cartas de riscos de inundações;

• Fase 3: Elaboração dos planos de gestão dos riscos de inundações.

A inventariação das marcas de cheia presentes na RH5, relativas aos principais eventos históricos, 

bem como as respetivas cotas de inundação e o cálculo dos caudais de cheia, permitiu o 

mapeamento das zonas de risco de inundação na RH5, constante do PGBH Tejo, tendo sido assim 

concluída, nesta região hidrográfica, a Fase 2 “Elaboração das cartas de zonas inundáveis e das 

cartas de riscos de inundações”. Segue

Riscos de Inundações. 

Através da informação fornecida pela ARH Tejo,

na área de estudo existem áreas classificadas como zona inundável, 

Almonda. No entanto, o limite desta área localiza

Fábrica Torrejana.  

5.5.4 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Enquadramento Regional 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área em estudo localiza

do Tejo-Sado, mais concretamente nas massas de água subterrânea da Bacia do Tejo
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-bacia Rio Almonda do Tejo apresenta valores de escoamento anual 

ou de 204mm. Esta é uma das sub-bacias do Plano 

No que se refere à identificação de zonas inundáveis, segundo a legislação vigente sobre cheias, 

Lei n.º 364/98, de 21 Novembro, existe a obrigatoriedade de elaboração da 

nos municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias. O artigo 

Lei diz expressamente que: "Os municípios com aglomerados urbanos 

atingidos por cheias num período de tempo que, pelo menos, inclua o ano de 1967 e que ainda não 

se encontrem abrangidos por zonas adjacentes classificadas nos termos do artigo 14.º 

n.º 468/71, de 5 de Novembro, na redação conferida pelo Decreto Lei n.º 89/87, de 26 de Fevereiro, 

carta de zonas inundáveis, que demarque, no interior dos perímetros urbanos, 

as áreas atingidas pela maior cheia conhecida.". 

Lei n.º 115/2010, de 22 de Outubro, veio determinar o quadro legal para a avaliação e 

gestão dos riscos de inundações. Neste diploma legal, são definidos os instrumentos de avaliação e 

de gestão dos riscos de inundações, cuja autoridade competente para a sua elaboração e 

implementação são as ARH e que serão divididos nas seguintes fases: 

Fase 1: Avaliação preliminar dos riscos de inundações; 

Fase 2: Elaboração das cartas de zonas inundáveis e das cartas de riscos de inundações;

Elaboração dos planos de gestão dos riscos de inundações. 

A inventariação das marcas de cheia presentes na RH5, relativas aos principais eventos históricos, 

bem como as respetivas cotas de inundação e o cálculo dos caudais de cheia, permitiu o 

as zonas de risco de inundação na RH5, constante do PGBH Tejo, tendo sido assim 

concluída, nesta região hidrográfica, a Fase 2 “Elaboração das cartas de zonas inundáveis e das 

cartas de riscos de inundações”. Segue-se o posterior desenvolvimento do Plano d

Através da informação fornecida pela ARH Tejo, representada no Desenho EIA-FT

existem áreas classificadas como zona inundável, associadas à bacia do rio 

desta área localiza-se a cerca de 350m do limite da propriedade da 

UBTERRÂNEOS  

Do ponto de vista hidrogeológico, a área em estudo localiza-se na Unidade Hidrogeológica da Bacia 

is concretamente nas massas de água subterrânea da Bacia do Tejo
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do Tejo apresenta valores de escoamento anual 

do Plano mais afetadas pela 

, segundo a legislação vigente sobre cheias, 

Lei n.º 364/98, de 21 Novembro, existe a obrigatoriedade de elaboração da 

nos municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias. O artigo 

"Os municípios com aglomerados urbanos 

atingidos por cheias num período de tempo que, pelo menos, inclua o ano de 1967 e que ainda não 

se encontrem abrangidos por zonas adjacentes classificadas nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei 

n.º 468/71, de 5 de Novembro, na redação conferida pelo Decreto Lei n.º 89/87, de 26 de Fevereiro, 

, que demarque, no interior dos perímetros urbanos, 

Lei n.º 115/2010, de 22 de Outubro, veio determinar o quadro legal para a avaliação e 

gestão dos riscos de inundações. Neste diploma legal, são definidos os instrumentos de avaliação e 

ente para a sua elaboração e 

Fase 2: Elaboração das cartas de zonas inundáveis e das cartas de riscos de inundações; 

A inventariação das marcas de cheia presentes na RH5, relativas aos principais eventos históricos, 

bem como as respetivas cotas de inundação e o cálculo dos caudais de cheia, permitiu o 

as zonas de risco de inundação na RH5, constante do PGBH Tejo, tendo sido assim 

concluída, nesta região hidrográfica, a Fase 2 “Elaboração das cartas de zonas inundáveis e das 

se o posterior desenvolvimento do Plano de Gestão de 

FT-08, verifica-se que 

associadas à bacia do rio 

se a cerca de 350m do limite da propriedade da 

se na Unidade Hidrogeológica da Bacia 

is concretamente nas massas de água subterrânea da Bacia do Tejo-Sado / 
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Margem Direita e Aluviões do Tejo, de acordo com INAG (2005), sendo que a instalação da 

Torrejana, S.A. situa-se na primeira massa de água (

Massa de água subterrânea da Bacia do Tejo

Esta massa de água subterrânea, cuja área aproximada é de 1629 km

carbonatado (Calcários de Santarém e Almoster), ausente nalgumas regiões, nomeadamente nos 

bordos NW e SW, e por um aquífero mais profundo instalado em rochas detríticas (Arenitos de Ota). 

Estes aquíferos são predominantemente confinados ou semi

(Calcários de Almoster, contudo, esta carsificação é pouco desenvolvida).

Embora a massa de água constitua uma unidade hidrogeológica bem definida, verificam

variações nas suas características, tanto de norte para sul, como de oeste para

nomeadamente, uma diminuição da permeabilidade para norte de Santarém e próximo do limite 

oeste.  

Os Arenitos de Ota podem ter espessuras médias entre os 200 e os 250 metros, no entanto, podem 

chegar a tingir espessuras superiores a 360 metros, nom

Almoster apresentam uma espessura muito variável, que pode ir dos 200 metros nas proximidades de 

Almoster até aos 400 metros em Vila Chã de Ourique (Cartaxo).

Em termos de parâmetros hidráulicos, os Calcários de Santar

produtividade média de 7,3L/s, enquanto os Arenitos de Ota uma produtividade de 14,9L/s. A 

transmissividade para os Calcários de Almoster, situa

frequentes entre 10 e 130 m2/dia. Para

m2/dia, estando os mais frequentes entre 20 e 160 m

De acordo com ARH Tejo (2011), o fluxo regional será de Noroeste para Sudeste, contudo, 

localmente as direções de fluxo podem ser dist

descarrega igualmente para as aluviões do Tejo, por drenância ascendente (Lopo Mendonça, 2010). 

O regime de fluxo é contudo afetado em numerosas áreas devido à exploração do sistema aquífero, 

pelo que o sentido do fluxo está invertido, nomeadamente na parte central, onde o potencial 

hidráulico no sistema aluvionar se tornou superior ao potencial hidráulico na parte superior do sistema 

aquífero terciário (Lopo Mendonça, 2010). 

O sistema recebe recarga direta a partir da precipitação e a partir de influências dos cursos de água, 

alguns dos quais são provenientes de descargas do Maciço Calcário Estremenho, contudo esta 

deverá ser pouco importante devido à existência na base do Terciário de formações com 

permeabilidade baixa (Grés de Monsanto do Paleogénico). Tendo em conta uma taxa de rcarga 

média de 15 a 20% da precipitação, obtêm

hm3. 
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Margem Direita e Aluviões do Tejo, de acordo com INAG (2005), sendo que a instalação da 

se na primeira massa de água (Figura 5.15). 

Massa de água subterrânea da Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita 

Esta massa de água subterrânea, cuja área aproximada é de 1629 km2, é constituída por um aquífero 

rios de Santarém e Almoster), ausente nalgumas regiões, nomeadamente nos 

bordos NW e SW, e por um aquífero mais profundo instalado em rochas detríticas (Arenitos de Ota). 

Estes aquíferos são predominantemente confinados ou semi-confinados e localmente cars

(Calcários de Almoster, contudo, esta carsificação é pouco desenvolvida). 

Embora a massa de água constitua uma unidade hidrogeológica bem definida, verificam

variações nas suas características, tanto de norte para sul, como de oeste para

nomeadamente, uma diminuição da permeabilidade para norte de Santarém e próximo do limite 

Os Arenitos de Ota podem ter espessuras médias entre os 200 e os 250 metros, no entanto, podem 

chegar a tingir espessuras superiores a 360 metros, nomeadamente no Cartaxo. Os Calcários de 

Almoster apresentam uma espessura muito variável, que pode ir dos 200 metros nas proximidades de 

Almoster até aos 400 metros em Vila Chã de Ourique (Cartaxo). 

Em termos de parâmetros hidráulicos, os Calcários de Santarém e Almoster apresentam uma 

produtividade média de 7,3L/s, enquanto os Arenitos de Ota uma produtividade de 14,9L/s. A 

transmissividade para os Calcários de Almoster, situa-se entre 0,1 e 1200 m2/dia, estando os mais 

/dia. Para os Arenitos de Ota, a transmissividade situa

/dia, estando os mais frequentes entre 20 e 160 m2/dia. 

De acordo com ARH Tejo (2011), o fluxo regional será de Noroeste para Sudeste, contudo, 

localmente as direções de fluxo podem ser distintas das regionais acima citadas. O sistema aquífero 

descarrega igualmente para as aluviões do Tejo, por drenância ascendente (Lopo Mendonça, 2010). 

O regime de fluxo é contudo afetado em numerosas áreas devido à exploração do sistema aquífero, 

sentido do fluxo está invertido, nomeadamente na parte central, onde o potencial 

hidráulico no sistema aluvionar se tornou superior ao potencial hidráulico na parte superior do sistema 

aquífero terciário (Lopo Mendonça, 2010).  

reta a partir da precipitação e a partir de influências dos cursos de água, 

alguns dos quais são provenientes de descargas do Maciço Calcário Estremenho, contudo esta 

deverá ser pouco importante devido à existência na base do Terciário de formações com 

meabilidade baixa (Grés de Monsanto do Paleogénico). Tendo em conta uma taxa de rcarga 

média de 15 a 20% da precipitação, obtêm-se volumes anuais de recarga situados entre 150 e 200 

Margem Direita e Aluviões do Tejo, de acordo com INAG (2005), sendo que a instalação da 

, é constituída por um aquífero 

rios de Santarém e Almoster), ausente nalgumas regiões, nomeadamente nos 

bordos NW e SW, e por um aquífero mais profundo instalado em rochas detríticas (Arenitos de Ota). 

confinados e localmente carsficados 

Embora a massa de água constitua uma unidade hidrogeológica bem definida, verificam-se algumas 

variações nas suas características, tanto de norte para sul, como de oeste para leste, 

nomeadamente, uma diminuição da permeabilidade para norte de Santarém e próximo do limite 

Os Arenitos de Ota podem ter espessuras médias entre os 200 e os 250 metros, no entanto, podem 

eadamente no Cartaxo. Os Calcários de 

Almoster apresentam uma espessura muito variável, que pode ir dos 200 metros nas proximidades de 

ém e Almoster apresentam uma 

produtividade média de 7,3L/s, enquanto os Arenitos de Ota uma produtividade de 14,9L/s. A 

/dia, estando os mais 

os Arenitos de Ota, a transmissividade situa-se entre 1 e 4100 

De acordo com ARH Tejo (2011), o fluxo regional será de Noroeste para Sudeste, contudo, 

intas das regionais acima citadas. O sistema aquífero 

descarrega igualmente para as aluviões do Tejo, por drenância ascendente (Lopo Mendonça, 2010). 

O regime de fluxo é contudo afetado em numerosas áreas devido à exploração do sistema aquífero, 

sentido do fluxo está invertido, nomeadamente na parte central, onde o potencial 

hidráulico no sistema aluvionar se tornou superior ao potencial hidráulico na parte superior do sistema 

reta a partir da precipitação e a partir de influências dos cursos de água, 

alguns dos quais são provenientes de descargas do Maciço Calcário Estremenho, contudo esta 

deverá ser pouco importante devido à existência na base do Terciário de formações com 

meabilidade baixa (Grés de Monsanto do Paleogénico). Tendo em conta uma taxa de rcarga 

se volumes anuais de recarga situados entre 150 e 200 
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Figura 5.15 – Enquadramento da área de estudo nas massas de águas subterrâneas definidas pelo 
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Enquadramento da área de estudo nas massas de águas subterrâneas definidas pelo 

Instituto da Água (adaptado de INAG, 2005) 
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Aluviões do Tejo  

Esta massa de água, com uma área de aproximadamente 1113km

origem fluvial, mais concretamente aluviões modernas (Holocénico) e terraços (Plistocénico), 

apresentando ambas uma grande irregularidade e complexidade na estratificação, podendo formar 

um conjunto com uma espessura de 70 metros.

Trata-se de uma massa de água do tipo multicamad

a confinado e vice-versa, evidenciando uma grande irregularidade e complexidade da estratificação, 

tal como já acima descrita. 

O aquífero superficial passa de totalmente livre a confinado e vice

coeficientes de armazenamento ora de aquífero “confinado” ora de aquífero “livre”, o que é aliás 

sugerido pela variabilidade dos valores destes mesmos coeficientes de armazenamento. As areias e 

cascalheiras de base tanto das aluviões co

onde captam a maioria dos furos. De um modo geral, as aluviões dos vales dos principais afluentes 

do Tejo apresentam alguma potencialidade hidrogeológica, nomeadamente as aluviões do rio Sorraia. 

Os terraços fluviais não parecem constituir um sistema aquífero dada a sua fraca espessura e a 

posição topográfica que ocupam em relação aos cursos de água embora possam apresentar algum 

interesse em termos de abastecimento local.

Alguns autores apontam para as aluviões do Tejo um modelo conceptual composto por três camadas, 

da mais superficial para a mais profunda: (1) areias com alternâncias de lodos, (2) lodos e (3) areias e 

cascalheiras.  

Segundo este modelo para camada 1, a recarga dá

enquanto nas camadas 2 e 3 a recarga dá

segundo o mesmo autor a descarga nas 3 unidades citadas dá

estuário; no caso da camada 1 o escoamento d

Tejo (ex.: a vala de Alpiarça e o rio Sorraia na margem esquerda e a vala de Azambuja na margem), 

tendência que é levemente seguida pela camada 2. Estas direções de fluxo podem naturalmente ser 

alteradas localmente em função do stress que seja aplicado pelas bombagens sobre o aquífero.

Em termos de produtividades, as Aluviões apresentam uma mediana de 12l/s, enquanto os Terraços 

uma mediana de 10l/s. Relativamente à transmissividade e condutividade hidráuli

mediana da transmissividade=1493 m²/dia, mediana da condutividade hidráulica=122 m/dia; Terraços: 

mediana da transmissividade=1573 m²/dia, mediana da condutividade hidráulica=127 m/dia. 

Relativamente à recarga, esta ocorre preferencialmente 

também a partir das duas massas de águas contiguas e subjacentes assim como o próprio rio Tejo. 
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Esta massa de água, com uma área de aproximadamente 1113km2, é constituída por materiais de 

ncretamente aluviões modernas (Holocénico) e terraços (Plistocénico), 

apresentando ambas uma grande irregularidade e complexidade na estratificação, podendo formar 

um conjunto com uma espessura de 70 metros. 

se de uma massa de água do tipo multicamada. O aquífero superficial passa localmente de livre 

versa, evidenciando uma grande irregularidade e complexidade da estratificação, 

O aquífero superficial passa de totalmente livre a confinado e vice-versa, po

coeficientes de armazenamento ora de aquífero “confinado” ora de aquífero “livre”, o que é aliás 

sugerido pela variabilidade dos valores destes mesmos coeficientes de armazenamento. As areias e 

cascalheiras de base tanto das aluviões como dos diversos terraços são as unidades mais produtivas, 

onde captam a maioria dos furos. De um modo geral, as aluviões dos vales dos principais afluentes 

do Tejo apresentam alguma potencialidade hidrogeológica, nomeadamente as aluviões do rio Sorraia. 

terraços fluviais não parecem constituir um sistema aquífero dada a sua fraca espessura e a 

posição topográfica que ocupam em relação aos cursos de água embora possam apresentar algum 

interesse em termos de abastecimento local. 

as aluviões do Tejo um modelo conceptual composto por três camadas, 

da mais superficial para a mais profunda: (1) areias com alternâncias de lodos, (2) lodos e (3) areias e 

Segundo este modelo para camada 1, a recarga dá-se na maior parte da extensão de afloramento 

enquanto nas camadas 2 e 3 a recarga dá-se essencialmente nas áreas de bordadura. Ainda 

segundo o mesmo autor a descarga nas 3 unidades citadas dá-se no sentido do rio Tejo e respetivo 

estuário; no caso da camada 1 o escoamento dá-se também no sentido dos afluentes principais do 

Tejo (ex.: a vala de Alpiarça e o rio Sorraia na margem esquerda e a vala de Azambuja na margem), 

tendência que é levemente seguida pela camada 2. Estas direções de fluxo podem naturalmente ser 

ocalmente em função do stress que seja aplicado pelas bombagens sobre o aquífero.

Em termos de produtividades, as Aluviões apresentam uma mediana de 12l/s, enquanto os Terraços 

uma mediana de 10l/s. Relativamente à transmissividade e condutividade hidráuli

mediana da transmissividade=1493 m²/dia, mediana da condutividade hidráulica=122 m/dia; Terraços: 

mediana da transmissividade=1573 m²/dia, mediana da condutividade hidráulica=127 m/dia. 

Relativamente à recarga, esta ocorre preferencialmente pela infiltração direta da precipitação, mas 

também a partir das duas massas de águas contiguas e subjacentes assim como o próprio rio Tejo. 

, é constituída por materiais de 

ncretamente aluviões modernas (Holocénico) e terraços (Plistocénico), 

apresentando ambas uma grande irregularidade e complexidade na estratificação, podendo formar 

a. O aquífero superficial passa localmente de livre 

versa, evidenciando uma grande irregularidade e complexidade da estratificação, 

versa, por isso apresentando 

coeficientes de armazenamento ora de aquífero “confinado” ora de aquífero “livre”, o que é aliás 

sugerido pela variabilidade dos valores destes mesmos coeficientes de armazenamento. As areias e 

mo dos diversos terraços são as unidades mais produtivas, 

onde captam a maioria dos furos. De um modo geral, as aluviões dos vales dos principais afluentes 

do Tejo apresentam alguma potencialidade hidrogeológica, nomeadamente as aluviões do rio Sorraia. 

terraços fluviais não parecem constituir um sistema aquífero dada a sua fraca espessura e a 

posição topográfica que ocupam em relação aos cursos de água embora possam apresentar algum 

as aluviões do Tejo um modelo conceptual composto por três camadas, 

da mais superficial para a mais profunda: (1) areias com alternâncias de lodos, (2) lodos e (3) areias e 

da extensão de afloramento 

se essencialmente nas áreas de bordadura. Ainda 

se no sentido do rio Tejo e respetivo 

se também no sentido dos afluentes principais do 

Tejo (ex.: a vala de Alpiarça e o rio Sorraia na margem esquerda e a vala de Azambuja na margem), 

tendência que é levemente seguida pela camada 2. Estas direções de fluxo podem naturalmente ser 

ocalmente em função do stress que seja aplicado pelas bombagens sobre o aquífero. 

Em termos de produtividades, as Aluviões apresentam uma mediana de 12l/s, enquanto os Terraços 

uma mediana de 10l/s. Relativamente à transmissividade e condutividade hidráulica: Aluviões: 

mediana da transmissividade=1493 m²/dia, mediana da condutividade hidráulica=122 m/dia; Terraços: 

mediana da transmissividade=1573 m²/dia, mediana da condutividade hidráulica=127 m/dia.  

pela infiltração direta da precipitação, mas 

também a partir das duas massas de águas contiguas e subjacentes assim como o próprio rio Tejo. 
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Em ARH Tejo (2011) foi considerada uma recarga de 217,8hm

precipitação. 

Enquadramento Local 

Na área em estudo, tal como já anteriormente referido, existem duas massas de água subterrânea, 

designadamente a Bacia do Tejo

primeira que se localiza a instalação da Torrejana.

Através da interpretação da informação acerca das 39 captações privadas e das captações de 

abastecimento público mais próximas

litológicos das captações existentes na área de estudo, nomeadamente a captação desativada da 

Torrejana, S.A. (ID26), é possível constatar os seguintes factos:

• Apesar da quase totalidade da área estar in

extremo Este é que pertence à massa de água subterrânea das Aluviões do Tejo. Pensa

este facto poderá ser consequência quer da existência de materiais miocénicos a reduzidas 

profundidades ou mesmo a

maioritariamente constituída por argilas e cascalheiras com matriz argilosa;

• Tendo em conta alguns relatórios de sondagem, é possível observar

surgimento de uma espessa

atingindo uma espessura de cerca de 19 metros (ID34) já no interior da massa de água 

subterrânea das Aluviões do Tejo. Pensa

instalação da Torreja encaixa

instalação da Torrejana, S.A. não estar incluída nas Aluviões do Tejo;

• A composição dos terraços é muito variável dando origem a vários níveis locais, principalmente 

aproveitados pelos inúmeros

já na área das Aluviões do Tejo, é de supor a existência de um nível aquífero, referido no ponto 

anterior, entre os 15 e os 35 metros de profundidade;

• É de supor que, apesar de grande part

do Tejo, possa existir fluxo dos primeiros para esta massa de água, uma vez que não existe 

nenhum condicionalismo físico a impedir este escoamento;

• A Bacia do Tejo-Sado Margem Direita na área de estu

aquífera os Calcários de Santarém e Almoster, constituídos na área de estudo essencialmente 

pela alternância de camadas areníticas com argilosas, sendo que os níveis carbonatados 

aprecem apenas a partir dos 160 metros. 

sequência á a descrita, uma vez que na captação com o ID5 finalizou

metros sem que se tivesse intersetado calcários;

• São notórias as camadas argilosas existentes nesta região, principalmente a 

aluviões+terraços da formação Miocénica e que por vezes atingem espessuras consideráveis, 
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Em ARH Tejo (2011) foi considerada uma recarga de 217,8hm3/ano, correspondente a 33% da 

Na área em estudo, tal como já anteriormente referido, existem duas massas de água subterrânea, 

designadamente a Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita e as Aluviões do Tejo. C

primeira que se localiza a instalação da Torrejana. 

interpretação da informação acerca das 39 captações privadas e das captações de 

abastecimento público mais próximas (Anexo D do Volume 2 Anexos Técnicos), incluindo alguns logs 

litológicos das captações existentes na área de estudo, nomeadamente a captação desativada da 

Torrejana, S.A. (ID26), é possível constatar os seguintes factos: 

Apesar da quase totalidade da área estar inserida em terraços de idade Plistocénica, apenas o 

extremo Este é que pertence à massa de água subterrânea das Aluviões do Tejo. Pensa

este facto poderá ser consequência quer da existência de materiais miocénicos a reduzidas 

profundidades ou mesmo a aflorar quer da composição litológica dos terraços nesta zona, 

maioritariamente constituída por argilas e cascalheiras com matriz argilosa; 

Tendo em conta alguns relatórios de sondagem, é possível observar-se de Oeste para Este o 

surgimento de uma espessa camada de seixo e areia até aos 30 metros de profundidade, 

atingindo uma espessura de cerca de 19 metros (ID34) já no interior da massa de água 

subterrânea das Aluviões do Tejo. Pensa-se que a ausência desta camada na área da 

instalação da Torreja encaixa-se no argumento referido no ponto anterior para que a área da 

instalação da Torrejana, S.A. não estar incluída nas Aluviões do Tejo; 

A composição dos terraços é muito variável dando origem a vários níveis locais, principalmente 

aproveitados pelos inúmeros poços identificados na carta militar e nos ortofotomapas. Contudo, 

já na área das Aluviões do Tejo, é de supor a existência de um nível aquífero, referido no ponto 

anterior, entre os 15 e os 35 metros de profundidade; 

É de supor que, apesar de grande parte dos terraços não se encontrarem incluídos nas Aluviões 

do Tejo, possa existir fluxo dos primeiros para esta massa de água, uma vez que não existe 

nenhum condicionalismo físico a impedir este escoamento; 

Sado Margem Direita na área de estudo apresenta como principal formação 

aquífera os Calcários de Santarém e Almoster, constituídos na área de estudo essencialmente 

pela alternância de camadas areníticas com argilosas, sendo que os níveis carbonatados 

aprecem apenas a partir dos 160 metros. Mesmo na área onde esta formação aflora, a 

sequência á a descrita, uma vez que na captação com o ID5 finalizou-se a furação aos 86 

metros sem que se tivesse intersetado calcários; 

São notórias as camadas argilosas existentes nesta região, principalmente a 

aluviões+terraços da formação Miocénica e que por vezes atingem espessuras consideráveis, 

77

/ano, correspondente a 33% da 

Na área em estudo, tal como já anteriormente referido, existem duas massas de água subterrânea, 

e as Aluviões do Tejo. Contudo, é na 

interpretação da informação acerca das 39 captações privadas e das captações de 

do Volume 2 Anexos Técnicos), incluindo alguns logs 

litológicos das captações existentes na área de estudo, nomeadamente a captação desativada da 

serida em terraços de idade Plistocénica, apenas o 

extremo Este é que pertence à massa de água subterrânea das Aluviões do Tejo. Pensa-se que 

este facto poderá ser consequência quer da existência de materiais miocénicos a reduzidas 

aflorar quer da composição litológica dos terraços nesta zona, 

 

se de Oeste para Este o 

camada de seixo e areia até aos 30 metros de profundidade, 

atingindo uma espessura de cerca de 19 metros (ID34) já no interior da massa de água 

se que a ausência desta camada na área da 

se no argumento referido no ponto anterior para que a área da 

A composição dos terraços é muito variável dando origem a vários níveis locais, principalmente 

poços identificados na carta militar e nos ortofotomapas. Contudo, 

já na área das Aluviões do Tejo, é de supor a existência de um nível aquífero, referido no ponto 

e dos terraços não se encontrarem incluídos nas Aluviões 

do Tejo, possa existir fluxo dos primeiros para esta massa de água, uma vez que não existe 

do apresenta como principal formação 

aquífera os Calcários de Santarém e Almoster, constituídos na área de estudo essencialmente 

pela alternância de camadas areníticas com argilosas, sendo que os níveis carbonatados 

Mesmo na área onde esta formação aflora, a 

se a furação aos 86 

São notórias as camadas argilosas existentes nesta região, principalmente a dividir o conjunto 

aluviões+terraços da formação Miocénica e que por vezes atingem espessuras consideráveis, 
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por exemplo cerca de 23 metros na captação com o ID39. Contudo, pela análise dos NHE 

registados aquando da construção das captações, estas camadas 

total confinamento, uma vez que não existem captações repuxantes;

• Tendo em conta quer a profundidade das captações quer a profundidade dos ralos, apenas nas 

captações onde esta informação está disponível, considera

das captações encontra-se a captar na Bacia do Tejo

captações com os ID7, 21 e 38 que deverão estar a captar nos terraços e as captações com os 

ID4 e 13 que deverão estar a captar nos terraços e/ou 

• Os principais níveis aquíferos na formação Miocénica, de acordo com a posição dos ralos, 

deverão se localizar principalmente entre os 40 e os 85 metros. A partir desta profundidade, é 

complicado identificar níveis aquíferos com alguma continuida

grande parte das captações apresentam profundidades inferiores a 100 metros.

No que respeita à profundidade do NHE na área de estudo e tendo em conta a conceptualização 

hidrogeológica acima efetuada, refere

• Nos terraços deverão existir vários níveis locais, de reduzida profundidade (<5 metros) devido à 

existência de muitos poços, facilmente identificáveis na carta militar e ortofotomapa;

• Ainda nos terraços, mas na área que está inserida nas Aluviões do Tejo, estes v

manter-se. A comprovar este facto apresenta na figura seguinte (

profundidade da água na estação de piezomet

5.17), onde se pode ver que desde 2009 o NHE está sempre abaixo dos 4 metros;

• Na Bacia do Tejo-Sado / Ma

multicamada a existência de vários NHE é um facto comprovado, contudo, na área de estudo e 

tendo em conta apenas as captações que se julgam estar a captar nesta formação, é de supor a 

existência de um nível generalizada na área de estudo a profundidades que podem oscilar entre 

os 15 e os 25 metros, dependendo da importância dos níveis argilosos aqui existentes. 

 

Figura 5.16 – Variação da profundida
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por exemplo cerca de 23 metros na captação com o ID39. Contudo, pela análise dos NHE 

registados aquando da construção das captações, estas camadas argilosas não garantem o 

total confinamento, uma vez que não existem captações repuxantes; 

Tendo em conta quer a profundidade das captações quer a profundidade dos ralos, apenas nas 

captações onde esta informação está disponível, considera-se que a pratica

se a captar na Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita, com exceção das 

captações com os ID7, 21 e 38 que deverão estar a captar nos terraços e as captações com os 

ID4 e 13 que deverão estar a captar nos terraços e/ou Miocénico; 

Os principais níveis aquíferos na formação Miocénica, de acordo com a posição dos ralos, 

deverão se localizar principalmente entre os 40 e os 85 metros. A partir desta profundidade, é 

complicado identificar níveis aquíferos com alguma continuidade geográfica, uma vez que 

grande parte das captações apresentam profundidades inferiores a 100 metros.

No que respeita à profundidade do NHE na área de estudo e tendo em conta a conceptualização 

hidrogeológica acima efetuada, refere-se o seguinte: 

raços deverão existir vários níveis locais, de reduzida profundidade (<5 metros) devido à 

existência de muitos poços, facilmente identificáveis na carta militar e ortofotomapa;

Ainda nos terraços, mas na área que está inserida nas Aluviões do Tejo, estes v

se. A comprovar este facto apresenta na figura seguinte (Figura 

profundidade da água na estação de piezometria do SNIRH com a referência 330/183 (

), onde se pode ver que desde 2009 o NHE está sempre abaixo dos 4 metros;

Sado / Margem Direita e tendo em conta trata-se de uma massa de água 

multicamada a existência de vários NHE é um facto comprovado, contudo, na área de estudo e 

tendo em conta apenas as captações que se julgam estar a captar nesta formação, é de supor a 

e um nível generalizada na área de estudo a profundidades que podem oscilar entre 

os 15 e os 25 metros, dependendo da importância dos níveis argilosos aqui existentes. 

Variação da profundidade do nível na estação da rede de monitorização da piezometria com a 
referência 330/183 (adaptado de snirh.pt). 

por exemplo cerca de 23 metros na captação com o ID39. Contudo, pela análise dos NHE 

argilosas não garantem o 

Tendo em conta quer a profundidade das captações quer a profundidade dos ralos, apenas nas 

se que a praticamente a totalidade 

Sado / Margem Direita, com exceção das 

captações com os ID7, 21 e 38 que deverão estar a captar nos terraços e as captações com os 

Os principais níveis aquíferos na formação Miocénica, de acordo com a posição dos ralos, 

deverão se localizar principalmente entre os 40 e os 85 metros. A partir desta profundidade, é 

de geográfica, uma vez que 

grande parte das captações apresentam profundidades inferiores a 100 metros. 

No que respeita à profundidade do NHE na área de estudo e tendo em conta a conceptualização 

raços deverão existir vários níveis locais, de reduzida profundidade (<5 metros) devido à 

existência de muitos poços, facilmente identificáveis na carta militar e ortofotomapa; 

Ainda nos terraços, mas na área que está inserida nas Aluviões do Tejo, estes valores deverão 

5.16) a oscilação da 

ria do SNIRH com a referência 330/183 (Figura 

), onde se pode ver que desde 2009 o NHE está sempre abaixo dos 4 metros; 

se de uma massa de água 

multicamada a existência de vários NHE é um facto comprovado, contudo, na área de estudo e 

tendo em conta apenas as captações que se julgam estar a captar nesta formação, é de supor a 

e um nível generalizada na área de estudo a profundidades que podem oscilar entre 

os 15 e os 25 metros, dependendo da importância dos níveis argilosos aqui existentes.  

 
de do nível na estação da rede de monitorização da piezometria com a 
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Figura 5.17 – Localização das estações da rede de monitorização representadas sobre as Folhas

Carta Militar de Portugal e massas de água subterrânea (INAG, 2005)

No que respeita às principais direções de escoamento subterrâneo na área a intervencionar, 

considera-se que podem existir várias direções de escoamento, quer associadas aos 

formação aquífera Miocénica, designadamente:
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Localização das estações da rede de monitorização representadas sobre as Folhas

Carta Militar de Portugal e massas de água subterrânea (INAG, 2005)

No que respeita às principais direções de escoamento subterrâneo na área a intervencionar, 

se que podem existir várias direções de escoamento, quer associadas aos 

formação aquífera Miocénica, designadamente: 

79

 
Localização das estações da rede de monitorização representadas sobre as Folhas 329 e 330 da 

Carta Militar de Portugal e massas de água subterrânea (INAG, 2005)  

No que respeita às principais direções de escoamento subterrâneo na área a intervencionar, 

se que podem existir várias direções de escoamento, quer associadas aos terraços quer à 
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• Os vários níveis locais existentes nos terraços deverão apresentar um escoamento também 

local e de âmbito reduzido, efetuando

de supor que nos terraços o escoamento se efetue para Oeste ou para SSW, ambos em direção 

ao rio Almonda; 

• Na formação aquífera Miocénica e tendo em conta a proximidade ao rio Tejo, onde se processa 

a sua descarga, tal como descrito na caraterização da bacia do Tejo

de supor que o escoamento se efetue para Sul e SE.

Refere-se ainda que, a existência destas direções de escoamento não é de estranhar, uma vez que, 

tal como referido no enquadramento regional acima apresentado, trata

essencialmente poroso e do tipo multicamada, com a existência de camadas impermeáveis entre as 

formações aquíferas identificadas.

5.5.5 USOS DA ÁGUA 

Nível Regional 

Para caraterização do abastecimento de água à zona de estudo, para além da informaçã

disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

Norte (APA, I.P. – ARH do Tejo), f

Bacia Hidrográfica do Tejo (PGBH Tejo).

De acordo com a informação constante do PGBH Tejo, 

água por unidade de área significativas, o que se justifica por ser uma 

percentagem de áreas regadas. 

1346 hm3/ano, as necessidades de água para usos consumptivos na sub

Almonda, ascendem a uma média de cerca de 

responsável pelos maiores consumos de água

nesta sub-bacia) são utilizados na agricultura, sendo 

Na indústria, os consumos verificam

associados à pecuária residuais,

Quadro 5.6 – Necessidades hídricas para usos consumptivos

Usos / Sub

Usos Urbanos

Indústria

Agricultura

Pecuária

Golf

Total
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Os vários níveis locais existentes nos terraços deverão apresentar um escoamento também 

local e de âmbito reduzido, efetuando-se a sua descarga nas principais linhas de água. Assim, é 

e nos terraços o escoamento se efetue para Oeste ou para SSW, ambos em direção 

Na formação aquífera Miocénica e tendo em conta a proximidade ao rio Tejo, onde se processa 

a sua descarga, tal como descrito na caraterização da bacia do Tejo-Sado / Margem Direita, é 

de supor que o escoamento se efetue para Sul e SE. 

se ainda que, a existência destas direções de escoamento não é de estranhar, uma vez que, 

tal como referido no enquadramento regional acima apresentado, trata-se de um meio h

essencialmente poroso e do tipo multicamada, com a existência de camadas impermeáveis entre as 

formações aquíferas identificadas. 

Para caraterização do abastecimento de água à zona de estudo, para além da informaçã

disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. – Administração de Região Hidrográfica do 

ARH do Tejo), foi ainda consultada a informação constante do Plano de Gestão da 

Bacia Hidrográfica do Tejo (PGBH Tejo). 

informação constante do PGBH Tejo, esta sub-bacia apresenta necessidades de 

água por unidade de área significativas, o que se justifica por ser uma sub-bacia 

percentagem de áreas regadas. De um total de necessidades hídricas consumptivas n

/ano, as necessidades de água para usos consumptivos na sub-bacia hidrográfica do Rio 

, ascendem a uma média de cerca de 36,3 hm3/ano, sendo a agricultura o

responsável pelos maiores consumos de água. Deste valor 26,5 hm3/ano (73% dos consumos totais 

bacia) são utilizados na agricultura, sendo 3,8 hm3/ano (10,5%) referentes a usos urbanos. 

Na indústria, os consumos verificam-se na ordem dos 5,9 hm3/ano (16,3%), sendo os restantes usos 

, comparativamente com os restantes. 

Necessidades hídricas para usos consumptivos. Fonte: PGRH Tejo, 2012

Usos / Sub-bacia Sub-Região Estuário 
(dam3/ano) 

Total RH5 
(dam3/ano) 

Usos Urbanos 3.784 366.671 

Indústria 5.937 85.692 

Agricultura 26.543 880.721 

Pecuária 31 7.283 

Golf 0 5.573 

Total 36.295 1.345.940 

Os vários níveis locais existentes nos terraços deverão apresentar um escoamento também 

se a sua descarga nas principais linhas de água. Assim, é 

e nos terraços o escoamento se efetue para Oeste ou para SSW, ambos em direção 

Na formação aquífera Miocénica e tendo em conta a proximidade ao rio Tejo, onde se processa 

ado / Margem Direita, é 

se ainda que, a existência destas direções de escoamento não é de estranhar, uma vez que, 

se de um meio hidrogeológico 

essencialmente poroso e do tipo multicamada, com a existência de camadas impermeáveis entre as 

Para caraterização do abastecimento de água à zona de estudo, para além da informação 

Administração de Região Hidrográfica do 

oi ainda consultada a informação constante do Plano de Gestão da 

bacia apresenta necessidades de 

bacia com uma elevada 

e um total de necessidades hídricas consumptivas na RH5 de 

bacia hidrográfica do Rio 

/ano, sendo a agricultura o sector 

% dos consumos totais 

%) referentes a usos urbanos. 

, sendo os restantes usos 

Fonte: PGRH Tejo, 2012 
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A entidade responsável pelo abastecimento público de água “em alta” e “em baixa” do município de 

Torres Novas, desde o ano 2011,

construção, gestão e exploração de 

S.A.. 

No que respeita a captações de água subterrânea para abastecimento público, de acordo com 

dados fornecidos pela APA, I.P. 

Contudo, na área de estudo existe apenas 1 captação (Quinta do Melo 

localizada a cerca de 875 metros do limite Oeste da instalaçã

no Quadro D.1 e na Figura D.1 do Anexo D

captação com 236 metros de profundidade e com ralos a partir dos 73 metros.

Ainda relativamente às captações destinadas ao abaste

de uma outra captação na envolvente próxima da área de estudo. Esta captação, a cerca de 2,25km 

do limite Sul da instalação, tem a designação de Campo da Golegã (AC15), possui 171,3 metros de 

profundidade e com ralos a parir dos 62 metros.

Refere-se que as captações da 

Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro. No entanto, de acordo com o Plano Diretor Municipal 

deste município (Resolução de Conselho 

área de proteção próxima (50 metros) e uma área de proteção à distância (200 metros) em torno de 

cada captação. Nenhuma destas áreas de proteção inter

No que respeita a outras captações destinadas ao abastecimento público, salienta

2 captações junto da Golegã, pertencentes à Câmara Municipal da Golegã

próximas do Entroncamento, a cerca de 7km e 3km da

à Águas do Centro, S.A (Quadro D.1 e na Figura D.1 do Anexo D

As pertencentes à Câmara Municipal da Golegã, possuem perímetro de proteção aprovado e 

publicado em Diário da República através da Resolução de Conselho de Ministros n.1

de dezembro. Estas zonas de proteção 

à Águas do Centro, S.A. apenas possuem uma proposta de perímetro de proteção, encontrando

ainda em fase de aprovação. Estas propostas de zonas

Ainda relativamente à rede pública de abastecimento, regista

uma conduta adutora, bem como de uma estação elevatória, pertencentes à rede municipal de 

saneamento “em alta”, conforme se pode verificar no Desenho EIA
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A entidade responsável pelo abastecimento público de água “em alta” e “em baixa” do município de 

, desde o ano 2011, é a empresa Águas do Ribatejo, E.I.M., (AR

construção, gestão e exploração de toda a rede de infraestruturas, por sua vez fornecida pela EPAL, 

No que respeita a captações de água subterrânea para abastecimento público, de acordo com 

dados fornecidos pela APA, I.P. – ARH do Tejo, no concelho de Torres Novas existem 23 captações. 

Contudo, na área de estudo existe apenas 1 captação (Quinta do Melo – AC13), pertencente à AR, 

localizada a cerca de 875 metros do limite Oeste da instalação da Torrejana, conforme representado 

Figura D.1 do Anexo D, bem como no Desenho EIA-FT-08

captação com 236 metros de profundidade e com ralos a partir dos 73 metros. 

Ainda relativamente às captações destinadas ao abastecimento público da AR, refere

de uma outra captação na envolvente próxima da área de estudo. Esta captação, a cerca de 2,25km 

do limite Sul da instalação, tem a designação de Campo da Golegã (AC15), possui 171,3 metros de 

ralos a parir dos 62 metros. 

s captações da AR não possuem perímetro de proteção, delimitado ao abrigo do 

Lei n.º 382/99, de 22 de setembro. No entanto, de acordo com o Plano Diretor Municipal 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 16/97, de 5 de fevereiro

área de proteção próxima (50 metros) e uma área de proteção à distância (200 metros) em torno de 

cada captação. Nenhuma destas áreas de proteção interseta a instalação da Torrejana.

ta a outras captações destinadas ao abastecimento público, salienta

, pertencentes à Câmara Municipal da Golegã e de mais duas captações 

próximas do Entroncamento, a cerca de 7km e 3km da área de estudo, respetivamente

Quadro D.1 e na Figura D.1 do Anexo D). 

As pertencentes à Câmara Municipal da Golegã, possuem perímetro de proteção aprovado e 

publicado em Diário da República através da Resolução de Conselho de Ministros n.1

de dezembro. Estas zonas de proteção não intersetam a área de estudo. As captações pertencentes 

à Águas do Centro, S.A. apenas possuem uma proposta de perímetro de proteção, encontrando

ainda em fase de aprovação. Estas propostas de zonas de proteção não intersetam a área de estudo.

Ainda relativamente à rede pública de abastecimento, regista-se na área de estudo, a existência de 

, bem como de uma estação elevatória, pertencentes à rede municipal de 

, conforme se pode verificar no Desenho EIA-FT-08. 
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A entidade responsável pelo abastecimento público de água “em alta” e “em baixa” do município de 

(AR) que assegura a 

toda a rede de infraestruturas, por sua vez fornecida pela EPAL, 

No que respeita a captações de água subterrânea para abastecimento público, de acordo com os 

ARH do Tejo, no concelho de Torres Novas existem 23 captações. 

AC13), pertencente à AR, 

, conforme representado 

08. Trata-se de uma 

, refere-se a existência 

de uma outra captação na envolvente próxima da área de estudo. Esta captação, a cerca de 2,25km 

do limite Sul da instalação, tem a designação de Campo da Golegã (AC15), possui 171,3 metros de 

não possuem perímetro de proteção, delimitado ao abrigo do 

Lei n.º 382/99, de 22 de setembro. No entanto, de acordo com o Plano Diretor Municipal 

de Ministros n.º 16/97, de 5 de fevereiro), é delimitada uma 

área de proteção próxima (50 metros) e uma área de proteção à distância (200 metros) em torno de 

seta a instalação da Torrejana. 

ta a outras captações destinadas ao abastecimento público, salienta-se a existência de 

e de mais duas captações 

ivamente, pertencentes 

As pertencentes à Câmara Municipal da Golegã, possuem perímetro de proteção aprovado e 

publicado em Diário da República através da Resolução de Conselho de Ministros n.186/2003, de 11 

As captações pertencentes 

à Águas do Centro, S.A. apenas possuem uma proposta de perímetro de proteção, encontrando-se 

de proteção não intersetam a área de estudo.  

se na área de estudo, a existência de 

, bem como de uma estação elevatória, pertencentes à rede municipal de 
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Relativamente a captações de água subterrânea privadas licenciadas, de acordo com os dados 

fornecidos pela APA, I.P. – ARH do Tejo no âmbito 

envolvente próxima desta existem 39 captações de água subterrânea privadas licenciadas (

D.2 e Figura D.2 do Anexo D do Volume 2 

Antes de identificar as captações mais próximas 

esta empresa existem 3 licenças de captação

a estas refere-se o seguinte: 

• A captação com o ID23 é do tipo furo, com 140 metros de profundidade e destinada à Rega e 

Atividade industrial. Esta captação apresenta 

Hídricos n.º A011113.2014.RH5

• A captação com o ID26 do tipo furo, foi

• A licença para pesquisa e

furo, tem uma profundidade prevista de 300 metros. Contudo refere

encontra ainda executada 

A captação mais próxima da Fábrica Torrejana

metros de distância do limite SW desta instalação, e possui 120m de profundidade, desconhecendo

se as restantes caraterísticas técnicas, sabendo

Contudo, tendo em conta o tipo de captação e a profundidade de perf

captar apenas na baciado Tejo-Sado / Margem Direita

Além da captação já referida, salienta

distância do limite da referida instalação, designadamente as captações

ID13 (370 metros). A captação com o ID1 possui 86 metros de profundidades, ralos dos 42 aos 84 

metros e é destinada à rega, enquanto a captação com o ID13 possui 42 metros de profundidade e é 

destinada à rega. 

Nível Local 

Conforme anteriormente referido no capítulo

exploração da Fábrica Torrejana

� Processo produtivo; 

� Lavagens interiores de secções;

� Refeitório, Instalações sanitárias, Balneários;

� Regas e Lavagens exteriores da instalação;

� Combate a incêndio. 
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Relativamente a captações de água subterrânea privadas licenciadas, de acordo com os dados 

ARH do Tejo no âmbito do presente EIA, na área em estudo e na 

envolvente próxima desta existem 39 captações de água subterrânea privadas licenciadas (

D.2 e Figura D.2 do Anexo D do Volume 2 – Anexos Técnicos).  

Antes de identificar as captações mais próximas Fábrica Torrejana, importa referir que associadas a 

licenças de captação, designadamente com os ID23, 26 e 30. Relativamente 

A captação com o ID23 é do tipo furo, com 140 metros de profundidade e destinada à Rega e 

ndustrial. Esta captação apresenta Autorização de Utilização de Recursos 

n.º A011113.2014.RH5, cuja cópia se apresenta no Anexo C; 

do tipo furo, foi desativada; 

para pesquisa e captação do ID30, com o n.º A015071.2014.RH5

furo, tem uma profundidade prevista de 300 metros. Contudo refere-se que a captação 

encontra ainda executada (Anexo C).  

Fábrica Torrejana, captação com o ID24, localiza

distância do limite SW desta instalação, e possui 120m de profundidade, desconhecendo

se as restantes caraterísticas técnicas, sabendo-se apenas que a finalidade é a atividade industrial. 

Contudo, tendo em conta o tipo de captação e a profundidade de perfuração, é de supor que esteja a 

Sado / Margem Direita. 

Além da captação já referida, salienta-se a existência de mais 2 captações a menos de 500 metros de 

distância do limite da referida instalação, designadamente as captações com o ID1 (411 metros) e 

ID13 (370 metros). A captação com o ID1 possui 86 metros de profundidades, ralos dos 42 aos 84 

metros e é destinada à rega, enquanto a captação com o ID13 possui 42 metros de profundidade e é 

anteriormente referido no capítulo 4.6.5.1, as necessidades de água associadas à 

da Fábrica Torrejana, num total anual atual de cerca de 98609 m3, predem

Lavagens interiores de secções; 

Refeitório, Instalações sanitárias, Balneários; 

Regas e Lavagens exteriores da instalação; 

Relativamente a captações de água subterrânea privadas licenciadas, de acordo com os dados 

EIA, na área em estudo e na 

envolvente próxima desta existem 39 captações de água subterrânea privadas licenciadas (Quadro 

rta referir que associadas a 

, designadamente com os ID23, 26 e 30. Relativamente 

A captação com o ID23 é do tipo furo, com 140 metros de profundidade e destinada à Rega e 

Autorização de Utilização de Recursos 

14.RH5, é também do tipo 

se que a captação não se 

, captação com o ID24, localiza-se a cerca de 220 

distância do limite SW desta instalação, e possui 120m de profundidade, desconhecendo-

se apenas que a finalidade é a atividade industrial. 

uração, é de supor que esteja a 

se a existência de mais 2 captações a menos de 500 metros de 

com o ID1 (411 metros) e 

ID13 (370 metros). A captação com o ID1 possui 86 metros de profundidades, ralos dos 42 aos 84 

metros e é destinada à rega, enquanto a captação com o ID13 possui 42 metros de profundidade e é 

, as necessidades de água associadas à 

, predem-se com:  
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No Quadro 4.5 do mesmo capítulo apresen

água verificados na instalação, verificando

(produção de biocombustíveis, neutralização e refinação de óleos e azeites, alimentação de caldeiras 

e torres de arrefecimento) constitui o consumo de maior expressão, representando cerca de 

consumo total das instalações. 

O abastecimento de água às instalações é efetuado pela captação licenciada 

de Utilização dos Recursos Hídricos 

cópia se apresenta no Anexo C do Volume 2 

e para rega. Recentemente procedeu

abastecimento, para fornecimento de água para usos de consumo humano.

Refere-se que existe uma autorização para pesquisa e captação de água 

furo não foi ainda executado (Anexo C).

No quadro seguinte apresentam

caraterísticas. 

Quadro 5.7 – Autorizações de captação

Licença Furo 

A011113.2014.RH5 1 

A015071.2014.RH5 2 

5.5.6 FONTES POLUIDORAS 

Nível Regional 

Para caraterização das fontes de poluição na área de estudo, para 

disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

Tejo (APA, I.P. – ARH do Tejo), foi ainda consultado o PGRH Tejo.

De acordo com a informação constante do PGRH do Tejo, os recursos hídri

apresentam problemas de contaminação originados pela existência de fontes tópicas (ou pontuais) e 

difusas. No que refere às fontes tópicas de poluição, consideraram

pressão: urbanas, indústria, pecuária, aqu

superfície; e indústria extrativa e aterros e lixeiras, nas massas de água subterrâneas. Para a 

poluição com origem em fontes difusas consideraram

campos de golfe. 
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do mesmo capítulo apresenta-se uma estimativa dos consumos desagregados de 

água verificados na instalação, verificando-se que a utilização de água durante o processo produtivo

produção de biocombustíveis, neutralização e refinação de óleos e azeites, alimentação de caldeiras 

constitui o consumo de maior expressão, representando cerca de 

às instalações é efetuado pela captação licenciada AC1 

de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea n.º A011113.2014.RH5, 

Anexo C do Volume 2 – Anexos Técnicos do presente EIA

Recentemente procedeu-se à ligação da fábrica ao ramal da rede pública de 

abastecimento, para fornecimento de água para usos de consumo humano.  

uma autorização para pesquisa e captação de água para rega, 

(Anexo C). 

te apresentam-se as licenças atribuídas à Fábrica Torrejana e respetivas 

Autorizações de captação pertencentes à Fábrica Torrejana

Latitude Longitude Prof. 
(m) 

Volume 
Máximo 
Mensal 

-31639 -26036 140 11.856 m3 

-31865 -26133 300 5.000 m3 

Para caraterização das fontes de poluição na área de estudo, para além da informação 

disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. – Administração de Região Hidrográfica do 

ARH do Tejo), foi ainda consultado o PGRH Tejo. 

De acordo com a informação constante do PGRH do Tejo, os recursos hídri

apresentam problemas de contaminação originados pela existência de fontes tópicas (ou pontuais) e 

difusas. No que refere às fontes tópicas de poluição, consideraram-se as seguintes categorias de 

pressão: urbanas, indústria, pecuária, aquicultura e instalações portuárias, nas massas de água de 

superfície; e indústria extrativa e aterros e lixeiras, nas massas de água subterrâneas. Para a 

poluição com origem em fontes difusas consideraram-se os sectores da agricultura, pecuária e os 
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se uma estimativa dos consumos desagregados de 

se que a utilização de água durante o processo produtivo 

produção de biocombustíveis, neutralização e refinação de óleos e azeites, alimentação de caldeiras 

constitui o consumo de maior expressão, representando cerca de 73% do 

AC1 com a Autorização 

n.º A011113.2014.RH5, cuja 

Anexos Técnicos do presente EIA, para uso industrial 

brica ao ramal da rede pública de 

para rega, no entanto, o 

se as licenças atribuídas à Fábrica Torrejana e respetivas 

Fábrica Torrejana 

Finalidade 

Rega e Atividade 
Industrial 

Rega 

além da informação 

Administração de Região Hidrográfica do 

De acordo com a informação constante do PGRH do Tejo, os recursos hídricos das sub-bacias 

apresentam problemas de contaminação originados pela existência de fontes tópicas (ou pontuais) e 

se as seguintes categorias de 

icultura e instalações portuárias, nas massas de água de 

superfície; e indústria extrativa e aterros e lixeiras, nas massas de água subterrâneas. Para a 

se os sectores da agricultura, pecuária e os 
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De acordo com a informação constante no PGRH Tejo, na área de estudo as fontes de poluição 

tópica estão associadas essencialmente a descargas de ETAR e fossas sépticas, sendo a agricultura 

e principal responsável pela poluição difusa.

De acordo com a informação fornecida pela ARH Tejo, a fonte de poluição pontual regista mais 

próxima da área de estudo, correspondente à descarga da ETAR de Riachos, localizada a cerca de 

1 km da Fábrica Torrejana. 

No que se refere ao sistema de tratamento de águas r

Novas, refere-se que a Águas do Ribatejo

exploração das infraestruturas do sistema de tratamento de águas residuais, para além da rede de 

abastecimento de água. 

Dentro da área de estudo, regista

estações elevatórias pertencentes à rede municipal de saneamento “em alta”, conforme se pode 

verificar no Desenho EIA-FT-08. 

Nível Local 

Na Fábrica Torrejana são gerados 

residuais domésticas, águas residuais industriais

consiste essencialmente no seguinte:

• As águas residuais industriais

depuração, fábrica de biodiesel, entre outros eflue

Estação de Pré-tratamento de Águas Residuais (EPTAR)

provenientes do edifício de embalamento são encaminhadas para um decantador de 

gorduras e posteriormente para a rede municipal de 

• As águas residuais domésticas

vestiários e refeitório são encaminhadas 

rede pública de saneamento foi recentemente estabelecida, após 

obtenção de autorização por parte das Águas do Ribatejo.

• As águas pluviais são conduzidas para um decantador de gorduras existente nas 

instalações e posteriormente para a conduta de saída de águas pluviais. 

Na zona das ilhas de enchimento existe ainda a ligação a um separador de hidrocarbonetos 

antes do encaminhamento para a rede de águas pluviais;

Caso ocorram derrames acidentais ou se proceda a lavagens na zona da fábrica, é acionado 

um sistema que direciona as águas pluviais, d

tratamento, antes de serem lançadas no coletor municipal.
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De acordo com a informação constante no PGRH Tejo, na área de estudo as fontes de poluição 

tópica estão associadas essencialmente a descargas de ETAR e fossas sépticas, sendo a agricultura 

pela poluição difusa. 

om a informação fornecida pela ARH Tejo, a fonte de poluição pontual regista mais 

próxima da área de estudo, correspondente à descarga da ETAR de Riachos, localizada a cerca de 

No que se refere ao sistema de tratamento de águas residuais existente no concelho 

se que a Águas do Ribatejo, E.I.M. é a entidade responsável pela construção, gestão e 

exploração das infraestruturas do sistema de tratamento de águas residuais, para além da rede de 

Dentro da área de estudo, regista-se a existência de um emissário e de dois emissári

estações elevatórias pertencentes à rede municipal de saneamento “em alta”, conforme se pode 

 

são gerados os três tipos de efluentes líquidos, designadamente

águas residuais industriais e águas pluviais, cujo tratamento e destino final 

consiste essencialmente no seguinte:  

águas residuais industriais, produzidas nas unidades de refinação, neutralização, 

depuração, fábrica de biodiesel, entre outros efluentes gerados, são encaminhadas para a 

ento de Águas Residuais (EPTAR). As águas residuais industriais 

provenientes do edifício de embalamento são encaminhadas para um decantador de 

gorduras e posteriormente para a rede municipal de saneamento. 

águas residuais domésticas produzidas na instalação e provenientes dos sanitários, 

são encaminhadas para três fossas séticas estanques, 

rede pública de saneamento foi recentemente estabelecida, após instalação de bombas e da 

obtenção de autorização por parte das Águas do Ribatejo. 

são conduzidas para um decantador de gorduras existente nas 

instalações e posteriormente para a conduta de saída de águas pluviais. 

nchimento existe ainda a ligação a um separador de hidrocarbonetos 

antes do encaminhamento para a rede de águas pluviais; 

Caso ocorram derrames acidentais ou se proceda a lavagens na zona da fábrica, é acionado 

um sistema que direciona as águas pluviais, do decantador de gorduras para a EPTAR, para 

tratamento, antes de serem lançadas no coletor municipal. 

De acordo com a informação constante no PGRH Tejo, na área de estudo as fontes de poluição 

tópica estão associadas essencialmente a descargas de ETAR e fossas sépticas, sendo a agricultura 

om a informação fornecida pela ARH Tejo, a fonte de poluição pontual regista mais 

próxima da área de estudo, correspondente à descarga da ETAR de Riachos, localizada a cerca de 

esiduais existente no concelho de Torres 

é a entidade responsável pela construção, gestão e 

exploração das infraestruturas do sistema de tratamento de águas residuais, para além da rede de 

emissário e de dois emissários e três 

estações elevatórias pertencentes à rede municipal de saneamento “em alta”, conforme se pode 

tipos de efluentes líquidos, designadamente águas 

cujo tratamento e destino final 

refinação, neutralização, 

, são encaminhadas para a 

. As águas residuais industriais 

provenientes do edifício de embalamento são encaminhadas para um decantador de 

produzidas na instalação e provenientes dos sanitários, 

estanques, cuja ligação à 

instalação de bombas e da 

são conduzidas para um decantador de gorduras existente nas 

instalações e posteriormente para a conduta de saída de águas pluviais.  

nchimento existe ainda a ligação a um separador de hidrocarbonetos 

Caso ocorram derrames acidentais ou se proceda a lavagens na zona da fábrica, é acionado 

o decantador de gorduras para a EPTAR, para 
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No Anexo B apresentam-se as plantas das redes de águas e esgotos da instalação.

Tal como desenvolvido no capítulo 

composto por decantação para remoção de gorduras, homogeneização e flotação.

residuais tratadas são então encaminha

seguindo posteriormente para tratamento final na ETAR de Riachos. 

Os flocos removidos seguem por bombagem para o depósito de lamas

enviadas para um operador licenciado 

No Anexo C do Volume 2 – Anexos Técnicos, apresenta

residuais da EPTAR na rede municipal de saneamento da Águas do Ribatejo, E.I.M.(AR), onde são 

estabelecidas as condições de descarga e programa de monito

No que se refere às quantidades de efluentes gerados na instalação e de acordo com o medidor de 

caudal instalado, quantificou-se em 201

coletor municipal, sendo que em média se produziram mensalmente 

No Anexo B constante do Volume 2 do EIA apresentam

Esgotos das instalações da Fábrica Torrejana

5.5.7 QUALIDADE DA ÁGUA 

5.5.7.1 Enquadramento Legislativo

Com base nas normas e critérios de classificação para avaliação da aptidão das águas, 

contemplados no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, a qualidade da água na zona de estudo 

será avaliada considerando os seus usos pot

Considerando as características das linhas de água em estudo e as atividades predominantes na 

área envolvente assumiu-se, nesta fase, que a qualidade da água superficial será analisada em 

termos de qualidade mínima, de água destinada à produção de

água destinada à rega. A avaliação da qualidade da água subterrânea será efetuada com base nos 

critérios estabelecidos para água destinada à produção de água para consumo humano e para água 

destinada à rega. 
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se as plantas das redes de águas e esgotos da instalação.

Tal como desenvolvido no capítulo 4.6.4, na EPTAR o efluente é sujeito a um tratamento primário, 

composto por decantação para remoção de gorduras, homogeneização e flotação.

residuais tratadas são então encaminhadas por bombagem até à rede de saneamento municipal 

seguindo posteriormente para tratamento final na ETAR de Riachos.  

Os flocos removidos seguem por bombagem para o depósito de lamas, sendo posteriormente 

enviadas para um operador licenciado de gestão de resíduos. 

Anexos Técnicos, apresenta-se cópia da licença de descarga de águas 

residuais da EPTAR na rede municipal de saneamento da Águas do Ribatejo, E.I.M.(AR), onde são 

estabelecidas as condições de descarga e programa de monitorização a cumprir.

No que se refere às quantidades de efluentes gerados na instalação e de acordo com o medidor de 

se em 2013 um total de 36 115 m3 de águas residuais descarregadas no 

coletor municipal, sendo que em média se produziram mensalmente 3009 m3. 

No Anexo B constante do Volume 2 do EIA apresentam-se as Plantas das Redes de Águas e de 

Fábrica Torrejana. 

Enquadramento Legislativo 

Com base nas normas e critérios de classificação para avaliação da aptidão das águas, 

Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, a qualidade da água na zona de estudo 

será avaliada considerando os seus usos potenciais. 

Considerando as características das linhas de água em estudo e as atividades predominantes na 

se, nesta fase, que a qualidade da água superficial será analisada em 

termos de qualidade mínima, de água destinada à produção de água para consumo humano e de 

água destinada à rega. A avaliação da qualidade da água subterrânea será efetuada com base nos 

critérios estabelecidos para água destinada à produção de água para consumo humano e para água 
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se as plantas das redes de águas e esgotos da instalação. 

, na EPTAR o efluente é sujeito a um tratamento primário, 

composto por decantação para remoção de gorduras, homogeneização e flotação. As águas 

das por bombagem até à rede de saneamento municipal 

sendo posteriormente 

se cópia da licença de descarga de águas 

residuais da EPTAR na rede municipal de saneamento da Águas do Ribatejo, E.I.M.(AR), onde são 

rização a cumprir. 

No que se refere às quantidades de efluentes gerados na instalação e de acordo com o medidor de 

de águas residuais descarregadas no 

se as Plantas das Redes de Águas e de 

Com base nas normas e critérios de classificação para avaliação da aptidão das águas, 

Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, a qualidade da água na zona de estudo 

Considerando as características das linhas de água em estudo e as atividades predominantes na 

se, nesta fase, que a qualidade da água superficial será analisada em 

água para consumo humano e de 

água destinada à rega. A avaliação da qualidade da água subterrânea será efetuada com base nos 

critérios estabelecidos para água destinada à produção de água para consumo humano e para água 
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Quadro 5.8- Classes de critérios para a avaliação da qualidade das águas superficiais (anexos do D.L. n.º 

Produção de Água para Consumo Humano A1

Produção de Água para Consumo Humano A2

Produção de Água para Consumo Humano A3

Águas destinadas à Rega

Qualidade Mínima das Águas Superficiais

De acordo com o mesmo Decreto

um dos usos acima referidos. 

Quadro 5.9 - Valores máximos recomendados e admissíveis para a qualidade da água, segundo os tipos de uso

Parâmetro Unidades 

pH - 
Temperatura ºC 

Condutividade (uS/cm) 
Sólidos 
Suspensos Totais mg/l 
OD* % Sat. 
Alumínio mg/l 
Arsénio mg/l 
Azoto Amoniacal mg/l NH4 
CBO5 mg/l O2 
CQO mg/l O2 
Cádmio mg/l 
Cloretos mg/l 
Chumbo mg/l 
Cianetos mg/l 
Cobre mg/l 
Crómio mg/l 
Ferro mg/l 
Manganês mg/l 
Mercúrio mg/l 0,0005

Níquel mg/l 
Nitratos mg/l NO3 
Sulfatos mg/l SO4 
Zinco mg/l 
Coliformes Fecais  (NMP/100ml) 
Coliformes Totais  (NMP/100ml) 
Estreptococo 
Fecais  (NMP/100ml) 

* Valores Mínimos Admissíveis

Fonte: Decreto-Lei 236/98, de 11 de Agosto
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Classes de critérios para a avaliação da qualidade das águas superficiais (anexos do D.L. n.º 
236/98, de 1 de Agosto) 

Uso Anexo do DL 236/98

Produção de Água para Consumo Humano A1 

Consumo Humano A2 

Produção de Água para Consumo Humano A3 

Águas destinadas à Rega XVI

Qualidade Mínima das Águas Superficiais XXI

De acordo com o mesmo Decreto-Lei, no Quadro 5.9 indicam-se os valores limite associados a cada 

Valores máximos recomendados e admissíveis para a qualidade da água, segundo os tipos de uso

Consumo Humano Rega

Anexo I 
Anexo XVI

A1 A2 A3 
VMR VMA VMR VMA VMR VMA VMR
6,5-
8,5 - 

5,5-
9,0 - 

5,5-
9,0 - 

6,5-
8,4 

22 25 22 25 22 25 - 
1000 - 1000 - 1000 - - 

25 - - - - - 60 

70 - 50 - 30 - - 
- - - - - - 5 

0,01 0,05 - 0,05 0,05 0,1 0,1 
0,05 - 1 1,5 2 4 - 

3 - 5 - 7 - - 
- - - - 30 - - 

0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 0,01 
200 - 200 - 200 - 70 

- 0,05 - 0,05 - 0,05 5 
- 0,05 - 0,05 - 0,05 - 

0,02 0,05 0,05 - 1 - 0,2 
- 0,05 - 0,05 - 0,05 0,1 
- - - - - - 5 

0,05 - 0,1 - 10 - 0,20 
0,0005 0,001 0,0005 0,001 0,0005 0,001 - 

- - - - - - 0,5 
25 50 - 50 - 50 50 

150 250 150 250 150 250 575 
0,5 3 1 5 1 5 2 
50 - 5000 - 50000 - - 
20 - 2000 - 20000 - - 

20 - 1000 - 10000 - 100 

* Valores Mínimos Admissíveis 

11 de Agosto 

Classes de critérios para a avaliação da qualidade das águas superficiais (anexos do D.L. n.º 

Anexo do DL 236/98 

I 

I 

I 

XVI 

XXI 

se os valores limite associados a cada 

Valores máximos recomendados e admissíveis para a qualidade da água, segundo os tipos de uso 

Rega Qualidade 
Mínima 

Anexo XVI Anexo XXI 

VMR VMA VMA 

 
4,5-
9,0 5,0-9,0 

- 30 
- - 

 - - 

- 50 
20 - 

 10 0,1 
- 1 
- 5 
- - 

 0,05 0,01 
 - - 

20 0,05 
- 0,05 

 5 0,1 
 20 0,05 

- - 
 10 - 

- 0,001 
 2 0,05 
 - - 
 - 250 

10 0,5 
- - 
- - 

 - - 
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5.5.7.2 Caracterização da Qualidade das Águas Superficiais

Com o objetivo de caracterizar a qualidade das águas superficiais da zona em estudo, utilizaram

dados das campanhas de amostragem realizadas nos últimos anos, na estação mais próxima da área 

de estudo, localizada na bacia hidrográfica do rio 

Água do Instituto da Água.  

Para o efeito recorreu-se aos resultados recolhidos na estação Ponte 

caraterísticas são apresentadas no

se à qualidade da água no rio Almonda

Quadro 5.10 – Características da estação da qualidade da água 

Designação Código 

Ponte Nova 17F/02 Rio Almonda

Na figura seguinte representa-se a localização da estação de qualidade da água da na estação Ponte 

Nova. 
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Caracterização da Qualidade das Águas Superficiais 

Com o objetivo de caracterizar a qualidade das águas superficiais da zona em estudo, utilizaram

dados das campanhas de amostragem realizadas nos últimos anos, na estação mais próxima da área 

de estudo, localizada na bacia hidrográfica do rio Almonda, pertencente à Rede de Qualidade da 

se aos resultados recolhidos na estação Ponte Nova

caraterísticas são apresentadas no Quadro 5.10. Os parâmetros amostrados nesta estação referem

Almonda, que permite ter uma noção da qualidade da água na zona.

Características da estação da qualidade da água 17F/02 – Ponte Nova (Fonte: SNIRH, 201

Curso de 
Água Altitude (m) 

Coordenadas de 
Gauss 

X Y
Rio Almonda 25 166108 277576

se a localização da estação de qualidade da água da na estação Ponte 
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Com o objetivo de caracterizar a qualidade das águas superficiais da zona em estudo, utilizaram-se 

dados das campanhas de amostragem realizadas nos últimos anos, na estação mais próxima da área 

rtencente à Rede de Qualidade da 

Nova (17F/02), cujas 

. Os parâmetros amostrados nesta estação referem-

, que permite ter uma noção da qualidade da água na zona. 

(Fonte: SNIRH, 2014) 

Coordenadas de 
Ano início 

observação 
Y 

277576 1985 

se a localização da estação de qualidade da água da na estação Ponte 
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Figura 5.18 - Localização da estação Ponte 

No Quadro 5.11 apresentam-se os valores obtidos através do sítio de internet do INAG (SNIRH, 

2013), referentes aos diversos parâmetros de qualidade da água 

entre Outubro de 2009 e Setembro de 201
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Localização da estação Ponte Nova (Fonte: SNIRH, 2013)

se os valores obtidos através do sítio de internet do INAG (SNIRH, 

2013), referentes aos diversos parâmetros de qualidade da água registados na estação Ponte Freiria, 

entre Outubro de 2009 e Setembro de 2012. 

Fábrica Torrejana

 
(Fonte: SNIRH, 2013) 

se os valores obtidos através do sítio de internet do INAG (SNIRH, 

registados na estação Ponte Freiria, 

Fábrica Torrejana 
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Quadro 5.11 - Parâmetros de Qualidade da Água registados na estação de Ponte 

Parâmetros Valores 
Obtidos

Azoto Amoniacal  
(mg/l NH4) 

0,63

CBO5 (mg/l O2) 3,53

Cianetos (mg/l) <0,005

Cloretos (mg/l) 46,96

Nitratos (mg/l N) 5,08

SST (mg/l) 5,72

Temperatura (°C) 17,38
      C – Conforme;    NC – Não conforme

Os dados obtidos na estação de amostragem localizada no rio 

de boa qualidade, registando

estabelecidos para produção de água para

amoniacal e CB5. 

Os incumprimentos verificados são indicativos de uma água 

resultante de poluição difusa verificada na zona em estudo, devida às práticas agrícolas e 

agropecuárias e descargas de águas residuais, sem qualquer tipo de tratamento, nas linhas de água.

Por forma a complementar a análise da qualidade da água, apresenta

fornecida pelo INAG, no Anuário disponibilizada no SNIRH, que classifica

em consideração 28 parâmetros. Esta classificação corresponde à proposta da Direção de Serviços 

de Controlo da Poluição da antiga Direção Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos (atual 

INAG) em 1980, corrigida e complement

tipo utilizado em França, uma vez que este país tem condições climáticas em algumas regiões 

relativamente similares às de Portugal.

Na análise que se segue foi considerada a mesma estação Ponte 

próxima da área de estudo. 

A classificação materializa-se em cinco classes, quanto à qualidade, que se apresentam no

seguinte. 
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Parâmetros de Qualidade da Água registados na estação de Ponte Nova

Valores 
Obtidos 

Água para Consumo Humano Água para 
RegaA1 A2 A3 

VMR VMA VMR VMA VMR VMA VMR 

0,63 NC - C C C C - 

3,53 NC - C - C - - 

<0,005 - C - C - C - 

46,96 C - C - C - C 

5,08 C C - C - C C 

5,72 C - - - - - C 

7,38 C C C C C C - 
Não conforme 

Os dados obtidos na estação de amostragem localizada no rio Almonda são indicativos de uma água 

, registando-se apenas não-conformidades relativamente a valores limite 

de água para consumo humano Classe A1, relativamente a azoto 

Os incumprimentos verificados são indicativos de uma água com vestígios de contaminação 

poluição difusa verificada na zona em estudo, devida às práticas agrícolas e 

as e descargas de águas residuais, sem qualquer tipo de tratamento, nas linhas de água.

Por forma a complementar a análise da qualidade da água, apresenta-se seguidamente a informação 

fornecida pelo INAG, no Anuário disponibilizada no SNIRH, que classifica as massas de água tendo 

em consideração 28 parâmetros. Esta classificação corresponde à proposta da Direção de Serviços 

de Controlo da Poluição da antiga Direção Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos (atual 

INAG) em 1980, corrigida e complementada com os valores constantes da classificação do mesmo 

tipo utilizado em França, uma vez que este país tem condições climáticas em algumas regiões 

relativamente similares às de Portugal. 

Na análise que se segue foi considerada a mesma estação Ponte Nova (17F

se em cinco classes, quanto à qualidade, que se apresentam no
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Nova (Fonte: SNIRH, 2014) 

Água para 
Rega 

Qualidade 
Mínima 

VMA VMA 

- C 

- C 

- C 

- - 

- - 

- - 

- C 

são indicativos de uma água 

conformidades relativamente a valores limite 

consumo humano Classe A1, relativamente a azoto 

com vestígios de contaminação 

poluição difusa verificada na zona em estudo, devida às práticas agrícolas e 

as e descargas de águas residuais, sem qualquer tipo de tratamento, nas linhas de água. 

se seguidamente a informação 

as massas de água tendo 

em consideração 28 parâmetros. Esta classificação corresponde à proposta da Direção de Serviços 

de Controlo da Poluição da antiga Direção Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos (atual 

ada com os valores constantes da classificação do mesmo 

tipo utilizado em França, uma vez que este país tem condições climáticas em algumas regiões 

7F/02), por ser a mais 

se em cinco classes, quanto à qualidade, que se apresentam no quadro 
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Quadro 5.12 - Classificação dos cursos de água sup

Classe 

A 
Excelente 

Água de boa qualidade, isenta de poluição, podendo satisfazer todos os usos, inclusive o 
abastecimento de água potável, com tratamento 

B 
Boa 

Água de razoável qualidade, ligeiramente inferior à classe A, apta a satisfazer ainda todos os usos, 
mas no caso de abastecimento público para água potável terá de ser submetida a um tratamento 
físico-químico convencional e desinfeção. 

C 
Razoável 

Água com qualidade “aceitável”, permitindo ainda a existência de vida piscícola (espécies menos 
exigentes) mas com reprodução aleatória; recreio sem contacto direto; irrigação e no caso de 
ausência de águas de melhor qualidade, o uso para abastecimento público 
tratamento físico-químico adequado e desinfeção.

D 
Má 

Água com qualidade “medíocre”, permitindo a navegação e podendo ainda ser utilizada na irrigação 
de espécies vegetais menos sensíveis ou que produzem alimentos que não sejam 
diretamente, e ainda eventualmente na indústria como águas de arrefecimento.

E 
Muito Má 

Águas que ultrapassam o valor máximo D para um ou mais parâmetros. Águas excessivamente 
poluídas e como tal impróprias para qualquer uso.

De acordo com o Anuário disponibilizado no SNIRH, a estação Ponte 

últimos anos com dados disponíveis (2007, 2008 e 2011), a classificação de “Má” 

qualidade medíocre, podendo ser utilizada na irrigação de espécies veget

não sejam consumidas diretamente, e 

Quadro 5.13 - Classificação da estação Ponte 

Ano Classificação

2007 

2008 

2011 

A classificação atribuída ao longo dos anos, reflete contaminação orgânica

com origem na agricultura e pecuária, denunciada essencialmente pelos valores de azoto amoniacal, 

e parâmetros microbiológicos. 

5.5.7.3 Caracterização da Qualidade das Águas Subterrâneas

Relativamente à massa de água subterrânea da Bacia do Tejo

Tejo (2011), esta massa de água encontra

estatística permitiu identificar uma tendência significativa de subida do parâmetro azoto amoniacal e 

cádmio e uma tendência de descida de sulfato.

substâncias prioritárias e outros poluentes, embora não quantificáveis, associadas às indústrias 

transformadoras, aterros sanitários e a lixeiras encerradas que podem contaminar as águas 

subterrâneas, devido à lixiviação de contaminantes para o meio hídrico, em resultado de roturas, 
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Classificação dos cursos de água superficiais de acordo com as suas características de qualidade 
para usos múltiplos 

Nível de Qualidade 

Água de boa qualidade, isenta de poluição, podendo satisfazer todos os usos, inclusive o 
abastecimento de água potável, com tratamento físico simples e desinfeção.

Água de razoável qualidade, ligeiramente inferior à classe A, apta a satisfazer ainda todos os usos, 
mas no caso de abastecimento público para água potável terá de ser submetida a um tratamento 

químico convencional e desinfeção.  

com qualidade “aceitável”, permitindo ainda a existência de vida piscícola (espécies menos 
exigentes) mas com reprodução aleatória; recreio sem contacto direto; irrigação e no caso de 
ausência de águas de melhor qualidade, o uso para abastecimento público 

químico adequado e desinfeção. 

Água com qualidade “medíocre”, permitindo a navegação e podendo ainda ser utilizada na irrigação 
de espécies vegetais menos sensíveis ou que produzem alimentos que não sejam 
diretamente, e ainda eventualmente na indústria como águas de arrefecimento.

Águas que ultrapassam o valor máximo D para um ou mais parâmetros. Águas excessivamente 
poluídas e como tal impróprias para qualquer uso. 

De acordo com o Anuário disponibilizado no SNIRH, a estação Ponte Nova apresenta ao longo dos 

últimos anos com dados disponíveis (2007, 2008 e 2011), a classificação de “Má” 

podendo ser utilizada na irrigação de espécies vegetais menos sensíveis ou que 

diretamente, e como águas de arrefecimento na indústria. 

Classificação da estação Ponte Nova de acordo com os critérios do INAG

Classificação Parâmetros Responsáveis pela Classificação

D 
Má 

Azoto amoniacal, Carência bioquímica de oxigénio
Coliformes fecais e Coliformes 

D 
Má 

Coliformes Fecais 

D 
Má 

Coliformes fecais, Azoto amoniacal
totais 

 

A classificação atribuída ao longo dos anos, reflete contaminação orgânica destas águas superficiais

com origem na agricultura e pecuária, denunciada essencialmente pelos valores de azoto amoniacal, 

Caracterização da Qualidade das Águas Subterrâneas 

Relativamente à massa de água subterrânea da Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita, segundo ARH 

Tejo (2011), esta massa de água encontra-se em Bom estado químico, no entanto a análise 

estatística permitiu identificar uma tendência significativa de subida do parâmetro azoto amoniacal e 

cádmio e uma tendência de descida de sulfato. Apesar do seu bom estado químico, identificaram

substâncias prioritárias e outros poluentes, embora não quantificáveis, associadas às indústrias 

transformadoras, aterros sanitários e a lixeiras encerradas que podem contaminar as águas 

ido à lixiviação de contaminantes para o meio hídrico, em resultado de roturas, 

erficiais de acordo com as suas características de qualidade 

Água de boa qualidade, isenta de poluição, podendo satisfazer todos os usos, inclusive o 
físico simples e desinfeção. 

Água de razoável qualidade, ligeiramente inferior à classe A, apta a satisfazer ainda todos os usos, 
mas no caso de abastecimento público para água potável terá de ser submetida a um tratamento 

com qualidade “aceitável”, permitindo ainda a existência de vida piscícola (espécies menos 
exigentes) mas com reprodução aleatória; recreio sem contacto direto; irrigação e no caso de 
ausência de águas de melhor qualidade, o uso para abastecimento público exige pré-cloragem, 

Água com qualidade “medíocre”, permitindo a navegação e podendo ainda ser utilizada na irrigação 
de espécies vegetais menos sensíveis ou que produzem alimentos que não sejam consumidos 
diretamente, e ainda eventualmente na indústria como águas de arrefecimento. 

Águas que ultrapassam o valor máximo D para um ou mais parâmetros. Águas excessivamente 

apresenta ao longo dos 

últimos anos com dados disponíveis (2007, 2008 e 2011), a classificação de “Má” – água de 

ais menos sensíveis ou que 

.  

de acordo com os critérios do INAG 

Parâmetros Responsáveis pela Classificação 

Carência bioquímica de oxigénio, 
Coliformes totais 

 

Azoto amoniacal e Coliformes 

destas águas superficiais, 

com origem na agricultura e pecuária, denunciada essencialmente pelos valores de azoto amoniacal, 

Direita, segundo ARH 

no entanto a análise 

estatística permitiu identificar uma tendência significativa de subida do parâmetro azoto amoniacal e 

Apesar do seu bom estado químico, identificaram-se 

substâncias prioritárias e outros poluentes, embora não quantificáveis, associadas às indústrias 

transformadoras, aterros sanitários e a lixeiras encerradas que podem contaminar as águas 

ido à lixiviação de contaminantes para o meio hídrico, em resultado de roturas, 
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acidentes ou outras situações. Algumas destas substâncias são Benzeno; cádmio, chumbo e 

mercúrio e outros metais pesados; antraceno, fluoranteno e outros PAH; Éter definílico b

DEHP; cianetos, fenóis e compostos orgânicos halogenados.

No que respeita à massa de água subterrânea das Aluviões do Tejo, segundo ARH Tejo (2011), esta 

massa de água encontra-se em estado químico medíocre, sendo o nitrato e o azoto amoniacal os 

parâmetros responsáveis, existindo ainda uma tendência estatisticamente significativa de subida dos 

parâmetros condutividade elétrica e sulfatos.

juntam frequentemente os pesticidas, estende

essencialmente associados à ocupação agrícola e a fossas sépticas ligadas a diferentes tipos de 

rejeições. Mais a sul adensam

encerradas que poderão contribuir

exemplo, Pb). Na zona central a forma mais comum de N é como azoto amoniacal, refletindo 

ambientes mais redutores e com maior quantidade de matéria orgânica. 

Ainda relativamente ao estado quím

embora não quantificáveis, associadas às indústrias transformadoras e aterros e lixeiras encerradas, 

designadamente o benzeno, cádmio, chumbo e mercúrio e outros metais pesados.

Para uma análise mais local, recorreu

dados associados à estação 329/11, situada na Bacia do Tejo

330/224 localizada nas Aluviões do Tejo (
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acidentes ou outras situações. Algumas destas substâncias são Benzeno; cádmio, chumbo e 

mercúrio e outros metais pesados; antraceno, fluoranteno e outros PAH; Éter definílico b

DEHP; cianetos, fenóis e compostos orgânicos halogenados. 

No que respeita à massa de água subterrânea das Aluviões do Tejo, segundo ARH Tejo (2011), esta 

se em estado químico medíocre, sendo o nitrato e o azoto amoniacal os 

parâmetros responsáveis, existindo ainda uma tendência estatisticamente significativa de subida dos 

parâmetros condutividade elétrica e sulfatos. A presença de nitratos e de azoto amoniacal, a que se 

juntam frequentemente os pesticidas, estende-se a toda a massa de água subterrânea e estão 

essencialmente associados à ocupação agrícola e a fossas sépticas ligadas a diferentes tipos de 

rejeições. Mais a sul adensam-se as boviniculturas e há uma grande concentração de lixeiras 

encerradas que poderão contribuir para este estado e para o aparecimento de metais pesados (por 

exemplo, Pb). Na zona central a forma mais comum de N é como azoto amoniacal, refletindo 

ambientes mais redutores e com maior quantidade de matéria orgânica.  

Ainda relativamente ao estado químico, identificaram-se substâncias prioritárias e outros poluentes, 

embora não quantificáveis, associadas às indústrias transformadoras e aterros e lixeiras encerradas, 

designadamente o benzeno, cádmio, chumbo e mercúrio e outros metais pesados.

álise mais local, recorreu-se aos dados existentes no SNIRH, mais concretamente os 

dados associados à estação 329/11, situada na Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita e à estação 

330/224 localizada nas Aluviões do Tejo (Figura 5.17). 
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acidentes ou outras situações. Algumas destas substâncias são Benzeno; cádmio, chumbo e 

mercúrio e outros metais pesados; antraceno, fluoranteno e outros PAH; Éter definílico bromado e 

No que respeita à massa de água subterrânea das Aluviões do Tejo, segundo ARH Tejo (2011), esta 

se em estado químico medíocre, sendo o nitrato e o azoto amoniacal os 

parâmetros responsáveis, existindo ainda uma tendência estatisticamente significativa de subida dos 

A presença de nitratos e de azoto amoniacal, a que se 

massa de água subterrânea e estão 

essencialmente associados à ocupação agrícola e a fossas sépticas ligadas a diferentes tipos de 

se as boviniculturas e há uma grande concentração de lixeiras 

para este estado e para o aparecimento de metais pesados (por 

exemplo, Pb). Na zona central a forma mais comum de N é como azoto amoniacal, refletindo 

se substâncias prioritárias e outros poluentes, 

embora não quantificáveis, associadas às indústrias transformadoras e aterros e lixeiras encerradas, 

designadamente o benzeno, cádmio, chumbo e mercúrio e outros metais pesados. 

se aos dados existentes no SNIRH, mais concretamente os 

Sado / Margem Direita e à estação 
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Figura 5.19 – Estações de monitorização de água subterrânea

A análise dos dados destas estações foi efetuada tendo em conta o Anexo I do Decreto

236/98, de 1 de agosto, onde são estabelecidos valores máximos admissíveis (VMA), que indicam os 

valores de norma de qualidade que não devem ser ultrapassados, e valores máximos recom

(VMR), que indicam os valores de norma de qualidade que devem ser respeitados ou não excedidos.

Nos quadros seguintes (Quadro 

parâmetros analisados em cada estação para os últimos 4 anos de amostragem.
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Estações de monitorização de água subterrânea (Fonte: SNIRH, 2013)

destas estações foi efetuada tendo em conta o Anexo I do Decreto

236/98, de 1 de agosto, onde são estabelecidos valores máximos admissíveis (VMA), que indicam os 

valores de norma de qualidade que não devem ser ultrapassados, e valores máximos recom

(VMR), que indicam os valores de norma de qualidade que devem ser respeitados ou não excedidos.

Quadro 5.14 e Quadro 5.15), são apresentadas as concentrações dos 

parâmetros analisados em cada estação para os últimos 4 anos de amostragem. 

(Fonte: SNIRH, 2013) 

destas estações foi efetuada tendo em conta o Anexo I do Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de agosto, onde são estabelecidos valores máximos admissíveis (VMA), que indicam os 

valores de norma de qualidade que não devem ser ultrapassados, e valores máximos recomendáveis 

(VMR), que indicam os valores de norma de qualidade que devem ser respeitados ou não excedidos. 

), são apresentadas as concentrações dos 
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Quadro 5.14 – Parâmetros físico

Parâmetros 
11-03-08 

Arsénio total (mg/l) (mg/l) - 

Azoto amoniacal (mg/l 
NH4) (mg/l) 

(<) 0.130 

Berílio (mg/l) (mg/l) - 

Boro (mg/l) (mg/l) - 

Bário (mg/l) (mg/l) - 

Carbono Orgânico Total 
(mg/l) (mg/l) 

(<) 1.0 

Chumbo total (mg/l) (mg/l) (<) 0.002 

Cianeto (mg/l) (mg/l) (<) 0.005 

Cloreto (mg/l) (mg/l) 130.0 

Cobalto (mg/l) (mg/l) - 

Cobre total (mg/l) (mg/l) (<) 0.001 

Condutividade de campo 
a 20ºC (uS/cm) (uS/cm) 570.0 

Crómio total (mg/l) (mg/l) (<) 0.001 

Cádmio total (mg/l) (mg/l) (<) 0.0001 

Fenóis (mg/l) (mg/l) - 

Ferro total (mg/l) (mg/l) 0.6 

Fluoreto (mg/l) (mg/l) - 

Hidrocarbonetos 
dissolvidos (mg/l) (mg/l) - 

Hidrocarbonetos totais 
(mg/l) (mg/l) - 

Manganês (mg/l) (mg/l) (<) 0.02 

Mercúrio total (mg/l) (mg/l) - 

Nitrato Total (mg/l NO3) 
(mg/l) 

(e) 10.59 

Nitrito Total (mg/l NO2) 
(mg/l) (<) 0.01 

Níquel (mg/l) (mg/l) - 

Sulfato (mg/l) (mg/l) 11.0 

Vanádio (mg/l) (mg/l) - 

Zinco total (mg/l) (mg/l) (<) 0.018 

pH - campo (-) 7.3 

Valores que excedem o 
VMR 

 

Valores que excedem o 
VMA  
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Parâmetros físico-químicos monitorizados no ponto de observação 330/234

Data da colheita 

30-09-08 13-04-09 28-10-09 22-07-10 

- - - (<) 0.002 

(<) 0.130 (<) 0.130 (<) 0.130 (<) 0.050 

- - - (<) 0.013 

- - - (<) 0.2 

- 0.072 0.06 0.083 

(<) 1.0 15.0 14.0 (<) 0.5 

(<) 0.002 - - (<) 0.005 

(<) 0.005 - - - 

120.0 100.0 120.0 120.0 

- - - (<) 0.013 

(<) 0.001 - 0.006 - 

560.0 480.0 560.0 555.0 

(<) 0.001 - - - 

(<) 0.0001 - - (<) 0.0004 

- 0.008 (<) 0.004 (<) 0.001 

0.21 0.38 0.45 (<) 0.05 

- (<) 0.2 (<) 0.2 (<) 0.4 

- - - (<) 0.05 

- (<) 0.0200 (<) 0.0100 - 

(<) 0.02 - (<) 0.02 - 

- - - (<) 0.0005 

(e) 7.04 71.0 (e) 9.303 41.0 

(<) 0.01 0.01 (<) 0.01 - 

- - - (<) 0.005 

13.0 18.0 63.0 17.0 

- (<) 0.005 (<) 0.020 - 

(<) 0.018 (<) 0.018 0.022 (<) 0.02 

6.9 7.3 8.0 7.6 

    

    

93

químicos monitorizados no ponto de observação 330/234 

23-03-11 11-12-12 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

22.0 5.3 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 
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Quadro 5.15 – Parâmetros físico

 

Parâmetros 04-04-07 15

Arsénio (mg/l) 0.002 0.001

Azoto amoniacal (mg/l 
NH4) (mg/l) (<) 0.025 (<) 0.025

Boro (mg/l) (mg/l) - 

Bário (mg/l) (mg/l) - 

Carbono Orgânico Total 
(mg/l) (mg/l) 

- (<) 1.0

Chumbo total (mg/l) (mg/l) (<) 0.002 (<) 0.002

Cianeto (mg/l) (mg/l) (<) 0.002 (<) 0.005

Cloreto (mg/l) (mg/l) 160.0 160.0

Cobalto (mg/l) (mg/l) - 

Cobre total (mg/l) (mg/l) 0.001 0.003

Coliformes Fecais 
(MPN/100ml) 0 

Coliformes Fecais UFC 
(UFC/100ml) 

- 

Coliformes Totais 
(MPN/100ml) 0 

Coliformes Totais UFC 
(UFC/100ml) 

- 

Condutividade de campo a 
20ºC (uS/cm) (uS/cm) 740.0 760.0

Crómio total (mg/l) (mg/l) (<) 0.001 (<) 0.001

Cádmio total (mg/l) (mg/l) (<) 0.0001 (<) 0.0001

Enterococos (/100ml) 
(MPN/100ml) 0 

Enterococos intestinais 
(UFC/100 ml) (UFC/100ml) 

- 

Fenóis (mg/l) (mg/l) - 

Ferro total (mg/l) (mg/l) (<) 0.048 (<) 0.048

Fluoreto (mg/l) (mg/l) - 

Manganês (mg/l) (mg/l) (<) 0.02 (<) 0.02

Mercúrio total (mg/l) (mg/l) (<) 0.0001 (<) 0.0001

Nitrato Total (mg/l NO3) 
(mg/l) (e) 21.22 

Nitrito Total (mg/l NO2) 
(mg/l) (<) 0.01 (<) 0.01

Níquel (mg/l) (mg/l) - 

Sulfato (mg/l) (mg/l) 19.0 

Zinco total (mg/l) (mg/l) 0.048 0.094

pH - campo (-) 6.90 

Valores que excedem o 
VMR 

 

Valores que excedem o 
VMA  
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Parâmetros físico-químicos monitorizados no ponto de observação 329/11

Data da colheita 

15-10-07 27-02-08 02-04-08 01-10-08 13-04

0.001 0.001 - 0.002 0.002

<) 0.025 (<) 0.025 - (<) 0.130 (<) 0.130

- - - - -

- - - - 0.100

(<) 1.0 (<) 1.0 - 13.0 (<) 1.0

(<) 0.002 (<) 0.002 - (<) 0.002 -

(<) 0.005 (<) 0.005 - (<) 0.005 -

160.0 180.0 - 170.0 170.0

- - - - -

0.003 0.002 - 0.003 0.004

0 0 - - 0

- - - 1 0

0 2 - - 0

- - - 41 0

760.0 760.0 - 760.0 740.0

(<) 0.001 (<) 0.001 - (<) 0.001 -

(<) 0.0001 (<) 0.0001 - (<) 0.0001 (<) 0.0001

0 0 - - 0

- - - 2 -

- - - - 0.013

(<) 0.048 (<) 0.048 - (<) 0.048 -

- - - - (<) 0.200

(<) 0.02 (<) 0.02 - (<) 0.02 -

(<) 0.0001 (<) 0.0001 - (<) 0.0001 (<) 0.0001

- - (e) 21.66 (e) 17.23 (e) 24.808

(<) 0.01 - (<) 0.01 (<) 0.01 (<) 0.01

- - - - -

19.0 (<) 10.0 - 18.0 18.0

0.094 0.059 - 0.11 -

7.1 7.3 - 6.8 7.2

     

     

monitorizados no ponto de observação 329/11 

04-09 21-09-09 19-07-10 

0.002 0.002 (<) 0.002 

(<) 0.130 (<) 0.130 (<) 0.050 

- - (<) 0.200 

0.100 0.090 0.120 

(<) 1.0 (<) 1.0 24.3 

- - (<) 0.005 

- - - 

170.0 170.0 180.0 

- - (<) 0.013 

0.004 0.004 0.011 

0 0 - 

0 0 0 

0 0 - 

0 0 0 

740.0 700.0 807.0 

- - - 

0.0001 (<) 0.0001 (<) 0.0004 

0 0 - 

- - 0 

0.013 (<) 0.004 (<) 0.001 

- - - 

(<) 0.200 (<) 0.200 (<) 0.400 

- - - 

(<) 0.0001 (<) 0.0002 (<) 0.0005 

(e) 24.808 22.0 42.0 

(<) 0.01 0.01 - 

- (<) 0.005 (<) 0.005 

18.0 21.0 25.0 

- - - 

7.2 6.8 6.9 
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Na estação 329/11, situada na 

VMR são o Azoto amoniacal e o Nitrato, enquanto os Fenóis e o Bário apresentam algumas 

excedências do VMA. 

Relativamente à estação 330/224 localizada nas Aluviões do Tejo, existem excedências

parâmetros Azoto Amoniacal, Ferro e Nitrato, e do VMA nos parâmetros Fenóis, Ferro e Nitrato.

Como se pode constatar, em ambas as estações, existem várias excedências dos VMR e VMA. 

Relativamente a estas, refere-se o seguinte:

• As excedências de Nitratos e Azoto Amoniacal não são de estranhar nesta região, devido à 

agricultura intensiva; 

• O Ferro poderá estar associado à degradação normal do revestimento da captaçã

de este ser em ferro. 

As excedências de Fenóis e Bário deverão associadas

proveniente das várias unidades industriais existente nesta região

A Fábrica Torrejana efetuou uma campanha de análise qualidade da água bruta proveniente do furo 

que abastece as instalações, em novembro de 2013, 

seguinte. O boletim de análises, apresenta

Quadro 5.16 – Análise da amostra de água do furo existente na instalação.

Parâmetros

Oxidabilidade

Condutividade (20ºC)

Turvação

Manganês

PH (19

Sabor

Azoto amoniacal

Cor

Cheiro

Nitratos

Cloro residual livre

Coliformes Totais

Escherichia coli 

Total de microrganismos a 22ºC

Total de microrganismos a 37ºC
• Limiar de quantificação 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, 

águas destinadas ao consumo humano, 

para o parâmetro Coliformes Totais
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Na estação 329/11, situada na Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita, os parâmetros que excedem o 

VMR são o Azoto amoniacal e o Nitrato, enquanto os Fenóis e o Bário apresentam algumas 

Relativamente à estação 330/224 localizada nas Aluviões do Tejo, existem excedências

parâmetros Azoto Amoniacal, Ferro e Nitrato, e do VMA nos parâmetros Fenóis, Ferro e Nitrato.

Como se pode constatar, em ambas as estações, existem várias excedências dos VMR e VMA. 

se o seguinte: 

Nitratos e Azoto Amoniacal não são de estranhar nesta região, devido à 

O Ferro poderá estar associado à degradação normal do revestimento da captaçã

As excedências de Fenóis e Bário deverão associadas a poluição antropogénica, provavelmente 

proveniente das várias unidades industriais existente nesta região. 

A Fábrica Torrejana efetuou uma campanha de análise qualidade da água bruta proveniente do furo 

em novembro de 2013, cujos resultados se apresentem no quadro 

O boletim de análises, apresenta-se no Anexo D. 

Análise da amostra de água do furo existente na instalação.

Parâmetros Unidades Resultados

Oxidabilidade mgO2/L <1,83*

Condutividade (20ºC) uS/cm 460

Turvação NTU 1,3

Manganês ug(Mn)/L <10*

PH (19ºC) - 6,8

Sabor Fator de diluição a 25º <1

Azoto amoniacal mg(NH4)/L <0,1

Cor mg/L Pt-Co <5

Cheiro TON <1

Nitratos mg(NO3)/L 38

residual livre mg(Cl2)/L <0,1*

Coliformes Totais (ufc/100ml) 10

Escherichia coli  (ufc/100ml) 

Total de microrganismos a 22ºC ufc/mL 

Total de microrganismos a 37ºC ufc/mL 

Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que estabelece os valores limite para 

águas destinadas ao consumo humano, os valores obtidos ultrapassam o valor limite estabelecido 

para o parâmetro Coliformes Totais. 
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Sado / Margem Direita, os parâmetros que excedem o 

VMR são o Azoto amoniacal e o Nitrato, enquanto os Fenóis e o Bário apresentam algumas 

Relativamente à estação 330/224 localizada nas Aluviões do Tejo, existem excedências do VMR nos 

parâmetros Azoto Amoniacal, Ferro e Nitrato, e do VMA nos parâmetros Fenóis, Ferro e Nitrato. 

Como se pode constatar, em ambas as estações, existem várias excedências dos VMR e VMA. 

Nitratos e Azoto Amoniacal não são de estranhar nesta região, devido à 

O Ferro poderá estar associado à degradação normal do revestimento da captação, no caso 

a poluição antropogénica, provavelmente 

A Fábrica Torrejana efetuou uma campanha de análise qualidade da água bruta proveniente do furo 

ujos resultados se apresentem no quadro 

Análise da amostra de água do furo existente na instalação. 

Resultados 

<1,83* 

460 

1,3 

<10* 

6,8 

<1 

<0,12* 

<5* 

<1 

38 

<0,1* 

10 

0 

5 

7 

que estabelece os valores limite para 

os valores obtidos ultrapassam o valor limite estabelecido 
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De acordo com o Decreto-Lei n.º 

limite para águas destinadas à produção para consumo humano, devendo apenas ser sujeitas a 

tratamento Classe A1. 

A água captada no furo da Torrejana é sujeita a desinfeção através de injeção de h

depósito n.º 1, antes de abastecer as diversas secções da fábrica, 

para rede e para o processo de fabrico

5.5.8 VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO

De seguida apresenta-se a caracterização da vulnerabilidade à poluição da

subterrânea da Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita e das Aluviões do Tejo, de acordo com INAG 

(2000), com base na utilização das metodologias EPPNA (Equipa do Projeto do Plano Nacional da 

Água) e DRASTIC.  

De acordo com a metodologia EPPNA

Direita classifica-se, de um modo geral, como V5 

rochas carbonatadas) e V4 – Vulnerabilidade média (aquíferos em sedimentos não consolidados sem 

ligação hidráulica com a água superficial). A área em estudo encontra

vulnerabilidade à poluição, de acordo com esta metodologia, é classificada com

em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica à água superficial e média a baixa (V5) 

(Figura 5.20). 

De acordo com a metodologia DRASTIC, a vulnerabilidade à poluição na Bacia do Tejo

Margem Direita, de um modo geral, é classificada com intermédia, devido ao valor médio de 145 

contudo este índice varia de 92 a 203. Na área em estudo, os valores do índice DRASTIC vari

entre 159 e 197, isto é, a vulnerabilidade intermédia a elevada (

Relativamente à massa de água das Aluviões do Tejo, e de acordo com a

classe de vulnerabilidade à poluição mais comum nesta massa de água é V3 (Aquíferos em 

sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água superficial 

área de estudo a vulnerabilidade à poluição e

No que respeita à metodologia DRASTIC, os valores variam entre 65 e 198, com um valor médio de 

176 (vulnerabilidade elevada). Na área em estudo, os valores do índice DRASTIC variam entre 177 e 

197, isto é, a vulnerabilidade elevada (
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Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, as águas captadas cumprem os valores 

limite para águas destinadas à produção para consumo humano, devendo apenas ser sujeitas a 

A água captada no furo da Torrejana é sujeita a desinfeção através de injeção de h

depósito n.º 1, antes de abastecer as diversas secções da fábrica, sendo atualmente apenas utilizada 

para rede e para o processo de fabrico. 

OLUIÇÃO 

se a caracterização da vulnerabilidade à poluição da

Sado / Margem Direita e das Aluviões do Tejo, de acordo com INAG 

(2000), com base na utilização das metodologias EPPNA (Equipa do Projeto do Plano Nacional da 

De acordo com a metodologia EPPNA, a vulnerabilidade à poluição na Bacia do Tejo

se, de um modo geral, como V5 – Vulnerabilidade média a baixa (aquíferos em 

Vulnerabilidade média (aquíferos em sedimentos não consolidados sem 

ação hidráulica com a água superficial). A área em estudo encontra-se numa zona onde a 

vulnerabilidade à poluição, de acordo com esta metodologia, é classificada como

em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica à água superficial e média a baixa (V5) 

odologia DRASTIC, a vulnerabilidade à poluição na Bacia do Tejo

Margem Direita, de um modo geral, é classificada com intermédia, devido ao valor médio de 145 

contudo este índice varia de 92 a 203. Na área em estudo, os valores do índice DRASTIC vari

entre 159 e 197, isto é, a vulnerabilidade intermédia a elevada (Figura 5.21). 

Relativamente à massa de água das Aluviões do Tejo, e de acordo com a metodologia EPPNA, a 

classe de vulnerabilidade à poluição mais comum nesta massa de água é V3 (Aquíferos em 

sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água superficial - vulnerabilidade alta). Na 

área de estudo a vulnerabilidade à poluição enquadra na classe referida (Figura 5

No que respeita à metodologia DRASTIC, os valores variam entre 65 e 198, com um valor médio de 

lidade elevada). Na área em estudo, os valores do índice DRASTIC variam entre 177 e 

197, isto é, a vulnerabilidade elevada (Figura 5.21). 

236/98, de 1 de agosto, as águas captadas cumprem os valores 

limite para águas destinadas à produção para consumo humano, devendo apenas ser sujeitas a 

A água captada no furo da Torrejana é sujeita a desinfeção através de injeção de hipoclorito, no 

sendo atualmente apenas utilizada 

se a caracterização da vulnerabilidade à poluição das massas de água 

Sado / Margem Direita e das Aluviões do Tejo, de acordo com INAG 

(2000), com base na utilização das metodologias EPPNA (Equipa do Projeto do Plano Nacional da 

, a vulnerabilidade à poluição na Bacia do Tejo-Sado / Margem 

Vulnerabilidade média a baixa (aquíferos em 

Vulnerabilidade média (aquíferos em sedimentos não consolidados sem 

se numa zona onde a 

o alta – V3 / Aquíferos 

em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica à água superficial e média a baixa (V5) 

odologia DRASTIC, a vulnerabilidade à poluição na Bacia do Tejo-Sado / 

Margem Direita, de um modo geral, é classificada com intermédia, devido ao valor médio de 145 

contudo este índice varia de 92 a 203. Na área em estudo, os valores do índice DRASTIC variam 

metodologia EPPNA, a 

classe de vulnerabilidade à poluição mais comum nesta massa de água é V3 (Aquíferos em 

vulnerabilidade alta). Na 

5.20). 

No que respeita à metodologia DRASTIC, os valores variam entre 65 e 198, com um valor médio de 

lidade elevada). Na área em estudo, os valores do índice DRASTIC variam entre 177 e 
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Figura 5.20 - Mapa do Índice de EPPNA para a área de estudo (adaptado de INAG, 2000).
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Mapa do Índice de EPPNA para a área de estudo (adaptado de INAG, 2000).
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Mapa do Índice de EPPNA para a área de estudo (adaptado de INAG, 2000). 
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Figura 5.21 - Mapa do Índice de DRASTIC para a área de estudo (adaptado de 
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Mapa do Índice de DRASTIC para a área de estudo (adaptado de 

 

Mapa do Índice de DRASTIC para a área de estudo (adaptado de INAG, 2000) 
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O terreno da Fábrica Torrejana interceta 

n.º 164/2010, de 16 de março. O respetivo Plano de Ação é regulamentado pela Portaria n.º 

259/2012, de 28 de agosto (Diretiva Nitratos)

ou induzida por nitratos de origem agrícola e impedir a propagação desta poluição nas zonas 

vulneráveis. 

As zonas vulneráveis são entendidas como áreas que drenam para águas poluídas ou suscetíveis de 

o virem a ser por nitratos de origem agrícola, caso não sejam tomadas medidas que visem contrariar 

esta evolução. 

Na delimitação das águas poluídas por nitratos 

a. As águas doces superficiais, em particular, as de

potável que contenham ou possam conter uma concentração de nitratos superior à definida 

de acordo com o disposto na Diretiva 75/440/CEE;

b. As águas subterrâneas que contenham ou possam conter mais do que 50 mg/l de nitra

c. Os lagos naturais de água doce, outras reservas de água doce, os estuários, as águas 

costeiras e marinhas que se revelem eutróficos ou que se possam tornar eutróficos a curto 

prazo. 

A aplicação destes critérios, atende igualmente

a. Às características físicas e ambientais das águas e dos solos;

b. Aos conhecimentos disponíveis quanto ao comportamento dos compostos de azoto no 

ambiente (águas e solos);

c. Aos conhecimentos disponíveis acerca do impacto das ações empreendidas no âmbito da 

aplicação dos Programas

5.6 QUALIDADE DO AR 

5.6.1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

Neste capítulo apresenta-se a caracterização da situação atual do ambiente atmosférico da área de 

estudo. 
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terreno da Fábrica Torrejana interceta a Zona Vulnerável do Tejo (ZV05), aprovada pela Portaria 

164/2010, de 16 de março. O respetivo Plano de Ação é regulamentado pela Portaria n.º 

(Diretiva Nitratos), cujo objetivo é reduzir a poluição das águas causada 

ou induzida por nitratos de origem agrícola e impedir a propagação desta poluição nas zonas 

As zonas vulneráveis são entendidas como áreas que drenam para águas poluídas ou suscetíveis de 

a ser por nitratos de origem agrícola, caso não sejam tomadas medidas que visem contrariar 

das águas poluídas por nitratos são aplicados, entre outros, os seguintes critérios:

As águas doces superficiais, em particular, as destinadas à captação (origens) de água 

potável que contenham ou possam conter uma concentração de nitratos superior à definida 

de acordo com o disposto na Diretiva 75/440/CEE; 

As águas subterrâneas que contenham ou possam conter mais do que 50 mg/l de nitra

Os lagos naturais de água doce, outras reservas de água doce, os estuários, as águas 

costeiras e marinhas que se revelem eutróficos ou que se possam tornar eutróficos a curto 

atende igualmente: 

ísicas e ambientais das águas e dos solos; 

Aos conhecimentos disponíveis quanto ao comportamento dos compostos de azoto no 

ambiente (águas e solos); 

Aos conhecimentos disponíveis acerca do impacto das ações empreendidas no âmbito da 

aplicação dos Programas de Ação.  

ETODOLOGIA 

se a caracterização da situação atual do ambiente atmosférico da área de 
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, aprovada pela Portaria 

164/2010, de 16 de março. O respetivo Plano de Ação é regulamentado pela Portaria n.º 

objetivo é reduzir a poluição das águas causada 

ou induzida por nitratos de origem agrícola e impedir a propagação desta poluição nas zonas 

As zonas vulneráveis são entendidas como áreas que drenam para águas poluídas ou suscetíveis de 

a ser por nitratos de origem agrícola, caso não sejam tomadas medidas que visem contrariar 

aplicados, entre outros, os seguintes critérios: 

stinadas à captação (origens) de água 

potável que contenham ou possam conter uma concentração de nitratos superior à definida 

As águas subterrâneas que contenham ou possam conter mais do que 50 mg/l de nitratos; 

Os lagos naturais de água doce, outras reservas de água doce, os estuários, as águas 

costeiras e marinhas que se revelem eutróficos ou que se possam tornar eutróficos a curto 

Aos conhecimentos disponíveis quanto ao comportamento dos compostos de azoto no 

Aos conhecimentos disponíveis acerca do impacto das ações empreendidas no âmbito da 

se a caracterização da situação atual do ambiente atmosférico da área de 



 

 

 

 

 

Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Volume 1 

100

Esta caracterização inclui:  

• uma avaliação quantitativa da qualidade do ar a nível regional (com

estação de amostragem da qualidade do ar mais próxima);

• uma avaliação qualitativa da qualidade do ar a nível local (com base na descrição da zona em 

estudo em termos dos respetivos usos e ocupação e na identificação das princip

poluição atmosférica da envolvente);

• a descrição das condições meteorológicas com influência na qualidade do ar.

Deste capítulo constará ainda a identificação dos recetores sensíveis que constituem os locais de 

ocupação habitacional ou de des

instalações em estudo onde poderão ocorrer afetações ao nível da qualidade do ar.

A previsão da evolução da situação atual sem a existência da instalação em apreço, apresentado no 

final do capítulo, baseou-se na consideração da situação atual em termos do uso e ocupação do solo 

e perspetivas de desenvolvimento.

5.6.2 ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO

O quadro legislativo referente à proteção e controlo da qualidade do ar é composto por um conjunto 

de diplomas legais que transpõem para direito interno as diretivas comunitárias versadas sobre a 

matéria, reconhecendo-se ainda um conjunto de normas e recomendações internacionais que 

estipulam valores guia e limite dos poluentes atmosféricos.

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de s

conta as normas, as orientações e os programas da Organização 

preservar a qualidade do ar ambiente quando ela é boa e melhorá

os objetivos de qualidade do ar não forem atingidos, são tomadas medidas da responsabilidade de 

diversos agentes em função das su

ação de curto prazo ou planos de qualidade do ar, concretizados através de programas de execução. 

Atendendo aos objetivos da estratégia temática sobre poluição atmosférica, no que respeita à 

redução da mortalidade e morbilidade devido aos poluentes, foram adotados objetivos de melhoria 

contínua quanto à concentração no ar ambiente de partículas finas (PM2,5).

No que se refere à emissão de poluentes atmosféricos, o D

estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera, fixando 

os princípios, objetivos e instrumentos apropriados à garantia da proteção do recurso natural ar, bem 

como as medidas, procedimentos e obrigações dos ope

presente regime; estas medidas visam evitar e/ou reduzir a poluição atmosférica. Revogando o antigo 
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uma avaliação quantitativa da qualidade do ar a nível regional (com base na análise de dados da 

estação de amostragem da qualidade do ar mais próxima); 

uma avaliação qualitativa da qualidade do ar a nível local (com base na descrição da zona em 

estudo em termos dos respetivos usos e ocupação e na identificação das princip

poluição atmosférica da envolvente); 

a descrição das condições meteorológicas com influência na qualidade do ar.

Deste capítulo constará ainda a identificação dos recetores sensíveis que constituem os locais de 

ocupação habitacional ou de desenvolvimento de atividades económicas na proximidade da zona das 

instalações em estudo onde poderão ocorrer afetações ao nível da qualidade do ar.

A previsão da evolução da situação atual sem a existência da instalação em apreço, apresentado no 

se na consideração da situação atual em termos do uso e ocupação do solo 

e perspetivas de desenvolvimento. 

EGISLATIVO 

O quadro legislativo referente à proteção e controlo da qualidade do ar é composto por um conjunto 

as legais que transpõem para direito interno as diretivas comunitárias versadas sobre a 

se ainda um conjunto de normas e recomendações internacionais que 

estipulam valores guia e limite dos poluentes atmosféricos. 

Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, estabelece os objetivos de qualidade do ar tendo em 

conta as normas, as orientações e os programas da Organização Mundial de Saúde, destinados a 

preservar a qualidade do ar ambiente quando ela é boa e melhorá-la nos outros casos. Sempre que 

os objetivos de qualidade do ar não forem atingidos, são tomadas medidas da responsabilidade de 

diversos agentes em função das suas competências, as quais podem estar integradas em planos de 

ação de curto prazo ou planos de qualidade do ar, concretizados através de programas de execução. 

Atendendo aos objetivos da estratégia temática sobre poluição atmosférica, no que respeita à 

ução da mortalidade e morbilidade devido aos poluentes, foram adotados objetivos de melhoria 

contínua quanto à concentração no ar ambiente de partículas finas (PM2,5). 

No que se refere à emissão de poluentes atmosféricos, o Decreto–Lei nº 78/2004, de 3 de 

estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera, fixando 

os princípios, objetivos e instrumentos apropriados à garantia da proteção do recurso natural ar, bem 

como as medidas, procedimentos e obrigações dos operadores das instalações abrangidas pelo 

presente regime; estas medidas visam evitar e/ou reduzir a poluição atmosférica. Revogando o antigo 

base na análise de dados da 

uma avaliação qualitativa da qualidade do ar a nível local (com base na descrição da zona em 

estudo em termos dos respetivos usos e ocupação e na identificação das principais fontes de 

a descrição das condições meteorológicas com influência na qualidade do ar. 

Deste capítulo constará ainda a identificação dos recetores sensíveis que constituem os locais de 

envolvimento de atividades económicas na proximidade da zona das 

instalações em estudo onde poderão ocorrer afetações ao nível da qualidade do ar. 

A previsão da evolução da situação atual sem a existência da instalação em apreço, apresentado no 

se na consideração da situação atual em termos do uso e ocupação do solo 

O quadro legislativo referente à proteção e controlo da qualidade do ar é composto por um conjunto 

as legais que transpõem para direito interno as diretivas comunitárias versadas sobre a 

se ainda um conjunto de normas e recomendações internacionais que 

, estabelece os objetivos de qualidade do ar tendo em 

Mundial de Saúde, destinados a 

la nos outros casos. Sempre que 

os objetivos de qualidade do ar não forem atingidos, são tomadas medidas da responsabilidade de 

as competências, as quais podem estar integradas em planos de 

ação de curto prazo ou planos de qualidade do ar, concretizados através de programas de execução. 

Atendendo aos objetivos da estratégia temática sobre poluição atmosférica, no que respeita à 

ução da mortalidade e morbilidade devido aos poluentes, foram adotados objetivos de melhoria 

Lei nº 78/2004, de 3 de abril, 

estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera, fixando 

os princípios, objetivos e instrumentos apropriados à garantia da proteção do recurso natural ar, bem 

radores das instalações abrangidas pelo 

presente regime; estas medidas visam evitar e/ou reduzir a poluição atmosférica. Revogando o antigo 



 
 
 
 
 

 
 
Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Volume 1 

 
Decreto-Lei n.º 352/90, de 9 de n

controlo da poluição atmosférica.

A Portaria nº 286/93 de 12 de m

emissões para a atmosfera, estabelecendo valores limite de emissão para as fontes fixas das 

unidades industriais. As emissões atmosféricas estarã

aplicação geral, constantes no anexo IV da referida Portaria.

Segundo o n.º1 do Artigo 19º do D

pontual, a realizar duas vezes por ano, com um i

emissões de poluentes que possam estar presentes no efluente gasoso, para os quais esteja fixado 

um Valor Limite de Emissão (VLE) e cujo caudal mássico de emissão se situe entre o limiar mássico 

máximo e o limiar mássico mínimo fixado em portaria.

Quando da monitorização realizada num período mínimo de 12 meses resultar que o caudal mássico 

de emissão de um poluente é consistentemente inferior ao seu limiar mássico mínimo, fixado na 

portaria (já referida), a monitorização pontual das emissões desse poluente pode ser efetuada apenas 

uma vez, de três em três anos, desde que a instalação mantenha inalteradas as suas condições de 

funcionamento. 

Importa salientar que ao abrigo do artigo 21º do D

monitorização é dispensada nas fontes pontuais associadas a instalações que funcionem menos de 

25 dias por ano ou por um período anual inferior a quinhentas horas. De acordo com o antigo 2º do 

mesmo diploma legal “excluem-

uma potência térmica nominal igual ou inferior a 100 kwth (Kilowatts térmicas).

Na Portaria n.º 80/2006 de 23 de j

limiares mássicos máximos que defi

para a atmosfera, previstas nos artigos 19º e 20º do De

5.6.3 CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO 

Existem, nos principais centros urbanos do país, a

geridos pelo Ministério das Cidades, do Ordenamento do Território e do Ambiente. Na área em estudo 

não existe nenhuma estação de monitorização de qualidade do ar, localizando

concelho da Chamusca, pelo que, a caracterização desta vertente ambiental será efetuada com base 

na análise dos dados existentes na referida estação (tendo em conta a distância da mesma à unidade 

industrial em apreço). Serão também identificadas as principais fontes 

atmosféricos (eventuais) e tidas em consideração as condições de dispersão ditadas pelas 

características climatológicas da zona. 
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Lei n.º 352/90, de 9 de novembro, este diploma constitui o novo regime legal de proteção e 

ção atmosférica. 

A Portaria nº 286/93 de 12 de março regulamenta o referido Decreto-Lei no que diz respeito às 

emissões para a atmosfera, estabelecendo valores limite de emissão para as fontes fixas das 

unidades industriais. As emissões atmosféricas estarão sujeitas aos valores limite de emissão de 

aplicação geral, constantes no anexo IV da referida Portaria. 

Segundo o n.º1 do Artigo 19º do Decreto–Lei nº 78/2004, de 3 de abril, estão sujeitas a monitorização 

pontual, a realizar duas vezes por ano, com um intervalo mínimo de dois meses entre medições, as 

emissões de poluentes que possam estar presentes no efluente gasoso, para os quais esteja fixado 

um Valor Limite de Emissão (VLE) e cujo caudal mássico de emissão se situe entre o limiar mássico 

imiar mássico mínimo fixado em portaria. 

Quando da monitorização realizada num período mínimo de 12 meses resultar que o caudal mássico 

de emissão de um poluente é consistentemente inferior ao seu limiar mássico mínimo, fixado na 

monitorização pontual das emissões desse poluente pode ser efetuada apenas 

uma vez, de três em três anos, desde que a instalação mantenha inalteradas as suas condições de 

Importa salientar que ao abrigo do artigo 21º do Decreto–Lei nº 78/2004, de 3 de a

monitorização é dispensada nas fontes pontuais associadas a instalações que funcionem menos de 

25 dias por ano ou por um período anual inferior a quinhentas horas. De acordo com o antigo 2º do 

-se do âmbito deste Decreto-Lei as instalações de combustão com 

uma potência térmica nominal igual ou inferior a 100 kwth (Kilowatts térmicas). 

Portaria n.º 80/2006 de 23 de janeiro são estabelecidos os limiares mássicos mínimos e os 

limiares mássicos máximos que definem as condições de monitorização das emissões de poluentes 

para a atmosfera, previstas nos artigos 19º e 20º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de a

UALIDADE DO AR AO NÍVEL REGIONAL  

Existem, nos principais centros urbanos do país, alguns postos de monitorização da qualidade do ar 

geridos pelo Ministério das Cidades, do Ordenamento do Território e do Ambiente. Na área em estudo 

não existe nenhuma estação de monitorização de qualidade do ar, localizando-se a mais próxima no 

Chamusca, pelo que, a caracterização desta vertente ambiental será efetuada com base 

na análise dos dados existentes na referida estação (tendo em conta a distância da mesma à unidade 

industrial em apreço). Serão também identificadas as principais fontes locais de poluentes 

atmosféricos (eventuais) e tidas em consideração as condições de dispersão ditadas pelas 

características climatológicas da zona.  

101

ovembro, este diploma constitui o novo regime legal de proteção e 

Lei no que diz respeito às 

emissões para a atmosfera, estabelecendo valores limite de emissão para as fontes fixas das 

o sujeitas aos valores limite de emissão de 

bril, estão sujeitas a monitorização 

ntervalo mínimo de dois meses entre medições, as 

emissões de poluentes que possam estar presentes no efluente gasoso, para os quais esteja fixado 

um Valor Limite de Emissão (VLE) e cujo caudal mássico de emissão se situe entre o limiar mássico 

Quando da monitorização realizada num período mínimo de 12 meses resultar que o caudal mássico 

de emissão de um poluente é consistentemente inferior ao seu limiar mássico mínimo, fixado na 

monitorização pontual das emissões desse poluente pode ser efetuada apenas 

uma vez, de três em três anos, desde que a instalação mantenha inalteradas as suas condições de 

4, de 3 de abril, a 

monitorização é dispensada nas fontes pontuais associadas a instalações que funcionem menos de 

25 dias por ano ou por um período anual inferior a quinhentas horas. De acordo com o antigo 2º do 

Lei as instalações de combustão com 

aneiro são estabelecidos os limiares mássicos mínimos e os 

nem as condições de monitorização das emissões de poluentes 

Lei n.º 78/2004, de 3 de abril. 

lguns postos de monitorização da qualidade do ar 

geridos pelo Ministério das Cidades, do Ordenamento do Território e do Ambiente. Na área em estudo 

se a mais próxima no 

Chamusca, pelo que, a caracterização desta vertente ambiental será efetuada com base 

na análise dos dados existentes na referida estação (tendo em conta a distância da mesma à unidade 

locais de poluentes 

atmosféricos (eventuais) e tidas em consideração as condições de dispersão ditadas pelas 
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Para a avaliação global da poluição atmosférica ocorrente na região em estudo podem considerar

também os inventários nacionais sobre a emissão de poluentes do ar, apresentados pelo projeto 

CORINAIR, para o ano de referência de 1990.

Pelos dados disponíveis na DGQA de 1991, o concelho, onde se localiza a 

se na região de Lisboa e Vale do Tejo, sub

Centro, mantendo-se na sub-região Médio Tejo (INE, 2009). 

No Quadro seguinte apresentam

unidade territorial para o continente,

NUTS III, com especial destaque para a sub

De uma forma geral, na região de Lisboa e Vale do Tejo as emissões dos principais poluentes 

atmosféricos – óxidos de enxofre 

metálicos (COVNM), monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO

valores significativamente superiores aos das restantes regiões do País. Nesta região, os valores 

alguns dos parâmetros de qualidade do ar, correspondentes à sub

uma contribuição média nos valores totais observados. Refere

Lisboa e Vale do Tejo, é a Península de Setúbal e Grande Lisb

mais importante na emissão de poluentes atmosféricos, considerando

Tejo apresenta alguma importância nestas emissões (DGQA, 1990).

 

No Quadro 5.17 apresentam-se as estimativas de emissão de poluentes para a atmosfera por 

unidade territorial para o continente, para a região de Lisboa e Vale do Tejo e respetivas áreas de 

NUTS III, com especial destaque para a sub

Quadro 5.17 - Emissões de poluentes atmosféricos na região em estudo (Fonte: DGQA, 1990)

UNIDADES TERRITORIAIS SOx
(ton)

NUTS I: CONTINENTE 282 631

NUTS II: LISBOA E VALE 
DO TEJO 

142 918

Oeste 36 468
Grande Lisboa 15 319

Península de Setúbal 83 604
Médio Tejo 5 956

Lezíria do Tejo 1 572
Nota: Ao nível da NUTS, os concelhos do Médio Tejo, entre os quais se inclui o concelho 

pertenciam à NUTS II Lisboa e Vale do Tejo até à revisão de 2002 (Decreto

passando, desde então, a integrar a Região Centro.

 

Pela análise dos valores expostos no quadro anterior, pode constatar

Tejo, em que se insere a instalação em estudo, assume uma expressão relevante no que se refere 

aos valores globais de emissões de algu
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Para a avaliação global da poluição atmosférica ocorrente na região em estudo podem considerar

s inventários nacionais sobre a emissão de poluentes do ar, apresentados pelo projeto 

CORINAIR, para o ano de referência de 1990. 

Pelos dados disponíveis na DGQA de 1991, o concelho, onde se localiza a Fábrica Torrejana

le do Tejo, sub-região Médio Tejo. Atualmente insere

região Médio Tejo (INE, 2009).  

No Quadro seguinte apresentam-se as estimativas de emissão de poluentes para a atmosfera por 

unidade territorial para o continente, para a região de Lisboa e Vale do Tejo e respetivas áreas de 

III, com especial destaque para a sub-região Lezíria do Tejo. 

De uma forma geral, na região de Lisboa e Vale do Tejo as emissões dos principais poluentes 

óxidos de enxofre (SOx), óxidos de azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis não 

metálicos (COVNM), monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2) – apresentam, no total, 

valores significativamente superiores aos das restantes regiões do País. Nesta região, os valores 

alguns dos parâmetros de qualidade do ar, correspondentes à sub-região Médio Tejo, representam 

uma contribuição média nos valores totais observados. Refere-se contudo, que dentro da região de 

Lisboa e Vale do Tejo, é a Península de Setúbal e Grande Lisboa que apresentam uma contribuição 

mais importante na emissão de poluentes atmosféricos, considerando-se que a sub

Tejo apresenta alguma importância nestas emissões (DGQA, 1990). 

se as estimativas de emissão de poluentes para a atmosfera por 

unidade territorial para o continente, para a região de Lisboa e Vale do Tejo e respetivas áreas de 

taque para a sub-região Médio Tejo. 

Emissões de poluentes atmosféricos na região em estudo (Fonte: DGQA, 1990)
SOx 
(ton) 

NOx 
(ton) 

COVNM 
(ton) 

CO 
(ton) 

CO2 
(ton) 

282 631 220 791 643 867 1 086 448 57 403 391 365

142 918 74 328 144 080 364 971 17 865 77 477

36 468 14 842 14 680 49 204 3 010 18 435
15 319 23 388 45 192 175 243 4 465 13 664
83 604 21 446 18 971 55 346 7 985 7 232
5 956 9 724 42 281 59 182 1 746 19 539
1 572 4 925 22 950 25 996 659 18 

Nota: Ao nível da NUTS, os concelhos do Médio Tejo, entre os quais se inclui o concelho 

pertenciam à NUTS II Lisboa e Vale do Tejo até à revisão de 2002 (Decreto-Lei nº244/2002, de 5 de Novembro), 

a Região Centro. 

Pela análise dos valores expostos no quadro anterior, pode constatar-se que a sub

Tejo, em que se insere a instalação em estudo, assume uma expressão relevante no que se refere 

aos valores globais de emissões de alguns poluentes atmosféricos da região de Lisboa e Vale do 

Para a avaliação global da poluição atmosférica ocorrente na região em estudo podem considerar-se 

s inventários nacionais sobre a emissão de poluentes do ar, apresentados pelo projeto 

Fábrica Torrejana, inseria-

região Médio Tejo. Atualmente insere-se na região 

se as estimativas de emissão de poluentes para a atmosfera por 

para a região de Lisboa e Vale do Tejo e respetivas áreas de 

De uma forma geral, na região de Lisboa e Vale do Tejo as emissões dos principais poluentes 

), compostos orgânicos voláteis não 

apresentam, no total, 

valores significativamente superiores aos das restantes regiões do País. Nesta região, os valores de 

região Médio Tejo, representam 

se contudo, que dentro da região de 

oa que apresentam uma contribuição 

se que a sub-região Médio 

se as estimativas de emissão de poluentes para a atmosfera por 

unidade territorial para o continente, para a região de Lisboa e Vale do Tejo e respetivas áreas de 

Emissões de poluentes atmosféricos na região em estudo (Fonte: DGQA, 1990) 
CH4 
(ton) 

N2O 
(ton) 

NH3 
(ton) 

391 365 
54 

699 
92 908 

77 477 9 595 21 904 

18 435 1 869 6 143 
13 664 1 344 1 161 
7 232 1 937 5 772 
19 539 2 835 4 442 
18 607 1 607 4 384 

Nota: Ao nível da NUTS, os concelhos do Médio Tejo, entre os quais se inclui o concelho de Torres Novas, 

Lei nº244/2002, de 5 de Novembro), 

se que a sub-região Médio 

Tejo, em que se insere a instalação em estudo, assume uma expressão relevante no que se refere 

ns poluentes atmosféricos da região de Lisboa e Vale do 
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Tejo. Assim, as emissões dos principais poluentes originados nesta sub

em que se insere, correspondem a cerca de 4% no que se refere aos óxidos de enxofre, 13% em 

relação aos óxidos de azoto, 29% dos compostos orgânicos não metálicos, 16% no que se refere ao 

monóxido de carbono e 10% em relação ao dióxido de carbono.

Verifica-se assim que a NUTS III 

média, em geral, em termos de emissões de poluentes atmosféricos na região em que se insere. 

Note-se, no entanto, que esta análise foi efetuada com base em dados pouco atuais (Projecto 

CORINAIR de 1990) e referentes a um enquadramento regional.

A fim de complementar, tanto quanto possível a caracterização regional da qualidade do ar, 

apresenta-se seguidamente uma análise de um conjunto de dados de qualidade do ar, obtidos na 

estação de monitorização da Chamusca, situada no concelho de Chamusca 

cujos dados de identificação são apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 5.18 – Dados de identificação da estação de 

Nome 
Código 
Tipo de ambiente 
Tipo de influência 
Zona  
Freguesia 

Coordenadas Gauss Militar (m)

Coordenadas Geográficas WGS84

Altitude (m) 
Rede 
Instituição 

 

Refere-se que esta estação é a mais próxima da zona em estudo

cerca de 10km. 

Dos dados disponíveis de qualidade do ar, obtidos na estação de monitorização identificada 

anteriormente, apresentam-se no quadro seguinte os valores médios anuais 

os vários parâmetros analisados.

Quadro 5.19 – Dados de qualidade do ar na região em estudo 

ANO 

2010 

Valor médio anual (base horária)

Valor médio anual (base diária)

Valor máximo anual (base horária)

Valor máximo anual (base diária)
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Tejo. Assim, as emissões dos principais poluentes originados nesta sub-região, em relação à região 

em que se insere, correspondem a cerca de 4% no que se refere aos óxidos de enxofre, 13% em 

os óxidos de azoto, 29% dos compostos orgânicos não metálicos, 16% no que se refere ao 

monóxido de carbono e 10% em relação ao dióxido de carbono. 

III – Médio Tejo apresenta, na totalidade da região, uma contribuição 

média, em geral, em termos de emissões de poluentes atmosféricos na região em que se insere. 

se, no entanto, que esta análise foi efetuada com base em dados pouco atuais (Projecto 

CORINAIR de 1990) e referentes a um enquadramento regional. 

A fim de complementar, tanto quanto possível a caracterização regional da qualidade do ar, 

se seguidamente uma análise de um conjunto de dados de qualidade do ar, obtidos na 

onitorização da Chamusca, situada no concelho de Chamusca – Distrito de Santarém, 

cujos dados de identificação são apresentados no quadro seguinte.  

Dados de identificação da estação de monitorização da qualidade do ar, da Chamusca (Fonte: 

QualAr, 2013) 

Chamusca 
3096 
Rural regional 
Fundo 
Vale do Tejo e Oeste 
Chamusca 

Coordenadas Gauss Militar (m) 
Latitude 265176 
Longitude 171180 

Coordenadas Geográficas WGS84 
Latitude 39°21'09'' 
Longitude -8°27'58'' 

143 
Rede de Qualidade de Ar de Lisboa e Vale do Tejo
CCDR de Lisboa e Vale do Tejo 

a mais próxima da zona em estudo, encontrando-se a uma distância de 

Dos dados disponíveis de qualidade do ar, obtidos na estação de monitorização identificada 

se no quadro seguinte os valores médios anuais (horários e diários) para 

os vários parâmetros analisados. 

Dados de qualidade do ar na região em estudo – estação de monitorização da Chamusca

SO2 
(µg/m3) 

Part<10 µm 
(µg/m3) 

Valor médio anual (base horária) 1.4 16.6 

Valor médio anual (base diária) 1.4 16.5 

Valor máximo anual (base horária) 185.8 96.6 

Valor máximo anual (base diária) 16.1 92.3 
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região, em relação à região 

em que se insere, correspondem a cerca de 4% no que se refere aos óxidos de enxofre, 13% em 

os óxidos de azoto, 29% dos compostos orgânicos não metálicos, 16% no que se refere ao 

Médio Tejo apresenta, na totalidade da região, uma contribuição 

média, em geral, em termos de emissões de poluentes atmosféricos na região em que se insere. 

se, no entanto, que esta análise foi efetuada com base em dados pouco atuais (Projecto 

A fim de complementar, tanto quanto possível a caracterização regional da qualidade do ar, 

se seguidamente uma análise de um conjunto de dados de qualidade do ar, obtidos na 

Distrito de Santarém, 

monitorização da qualidade do ar, da Chamusca (Fonte: 

Rede de Qualidade de Ar de Lisboa e Vale do Tejo 

se a uma distância de 

Dos dados disponíveis de qualidade do ar, obtidos na estação de monitorização identificada 

(horários e diários) para 

estação de monitorização da Chamusca 

NO2 
(µg/m3) 

Part<2.5 
µm 

(µg/m3) 

6.9 9.2 

6.8 9.1 

46.9 50.0 

24.4 45.7 
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ANO 

2011 

Valor médio anual (base horária)

Valor médio anual (base diária)

Valor máximo anual (base horária)

Valor máximo anual (base diária)

Fonte: (www.qualar.org, 201
 

A análise dos dados obtidos na monitorização da qualidade do ar, permite constatar que os vários 

parâmetros apresentam concentrações correspondentes a uma razoável qualidade do ar. Verifica

o cumprimento dos valores guia, valores limite, valores limite para a proteção da s

valores limite para a proteção dos ecossistemas e limiares de alerta (estabelecidos na legislação e 

anteriormente apresentados) para todos os parâmetros. De referir apenas que, nos anos de 2010 e 

2011 registaram-se 3 excedências do valor limit

para o parâmetro partículas <10 µm µg/m3. Esta situação não apresenta gravidade uma vez que o 

número de excedências permitidas por ano é de 35, não havendo por isso um incumprimento do na 

legislação aplicável. O Valor limite para a proteção da saúde humana (base anual) 

cumprido em todos os registos apresentados no quadro anterior.

De uma forma geral, considera-se que os valores analisados dos parâmetros de qualidade do ar não 

são indicativos da existência de um cenário de degradação da qualidade do ar.

Conforme já referido, esta análise apenas pode ser entendida enquanto informação disponível ao 

nível da região, não sendo totalmente representativa do local em análise, realçando

facto da estação de monitorização onde foram registados os dados de qualidade do ar, encontrar

relativamente próxima da área de estudo (cerca de 10 km). É assim expectável que, concretamente 

na área em estudo, a qualidade do ar seja idêntica à registada na e

considerada. 

Algumas informações relevantes que têm influência sobre a qualidade do ar da área de estudo são: a 

descrição da zona em termos gerais de uso e ocupação atual do solo bem como a identificação e 

caracterização das principais fontes de poluição da zona. Esta informação é apresentada no 

subcapítulo que se segue. 
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SO2 
(µg/m3) 

Part<10 µm 
(µg/m3) 

anual (base horária) 1.4 17.3 

Valor médio anual (base diária) 1.4 17.1 

Valor máximo anual (base horária) 46.3 73.3 

Valor máximo anual (base diária) 10.7 55.6 

Fonte: (www.qualar.org, 2013) 

obtidos na monitorização da qualidade do ar, permite constatar que os vários 

parâmetros apresentam concentrações correspondentes a uma razoável qualidade do ar. Verifica

o cumprimento dos valores guia, valores limite, valores limite para a proteção da s

valores limite para a proteção dos ecossistemas e limiares de alerta (estabelecidos na legislação e 

anteriormente apresentados) para todos os parâmetros. De referir apenas que, nos anos de 2010 e 

se 3 excedências do valor limite para a proteção da saúde humana (base diária) 

para o parâmetro partículas <10 µm µg/m3. Esta situação não apresenta gravidade uma vez que o 

número de excedências permitidas por ano é de 35, não havendo por isso um incumprimento do na 

. O Valor limite para a proteção da saúde humana (base anual) 

cumprido em todos os registos apresentados no quadro anterior. 

se que os valores analisados dos parâmetros de qualidade do ar não 

existência de um cenário de degradação da qualidade do ar. 

Conforme já referido, esta análise apenas pode ser entendida enquanto informação disponível ao 

nível da região, não sendo totalmente representativa do local em análise, realçando

da estação de monitorização onde foram registados os dados de qualidade do ar, encontrar

relativamente próxima da área de estudo (cerca de 10 km). É assim expectável que, concretamente 

na área em estudo, a qualidade do ar seja idêntica à registada na estação de monitorização 

Algumas informações relevantes que têm influência sobre a qualidade do ar da área de estudo são: a 

descrição da zona em termos gerais de uso e ocupação atual do solo bem como a identificação e 

ais fontes de poluição da zona. Esta informação é apresentada no 

NO2 
(µg/m3) 

Part<2.5 
µm 

(µg/m3) 

6.4 9.5 

6.4 9.4 

34.6 44.0 

16.0 31.7 

obtidos na monitorização da qualidade do ar, permite constatar que os vários 

parâmetros apresentam concentrações correspondentes a uma razoável qualidade do ar. Verifica-se 

o cumprimento dos valores guia, valores limite, valores limite para a proteção da saúde humana, 

valores limite para a proteção dos ecossistemas e limiares de alerta (estabelecidos na legislação e 

anteriormente apresentados) para todos os parâmetros. De referir apenas que, nos anos de 2010 e 

e para a proteção da saúde humana (base diária) 

para o parâmetro partículas <10 µm µg/m3. Esta situação não apresenta gravidade uma vez que o 

número de excedências permitidas por ano é de 35, não havendo por isso um incumprimento do na 

. O Valor limite para a proteção da saúde humana (base anual) – 40 µg/m3 – é 

se que os valores analisados dos parâmetros de qualidade do ar não 

Conforme já referido, esta análise apenas pode ser entendida enquanto informação disponível ao 

nível da região, não sendo totalmente representativa do local em análise, realçando-se contudo o 

da estação de monitorização onde foram registados os dados de qualidade do ar, encontrar-se 

relativamente próxima da área de estudo (cerca de 10 km). É assim expectável que, concretamente 

stação de monitorização 

Algumas informações relevantes que têm influência sobre a qualidade do ar da área de estudo são: a 

descrição da zona em termos gerais de uso e ocupação atual do solo bem como a identificação e 

ais fontes de poluição da zona. Esta informação é apresentada no 
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5.6.4 CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO 

5.6.4.1 Descrição Geral da Zona em Estudo

A área em estudo apresenta como uso dominante o uso industrial associado ao sector de transportes 

e logística. A instalação em apreço encontra

centro) onde se encontram instaladas várias empresas de atividades industr

O uso agrícola tem também representatividade, sendo a cultura do

expressão na agricultura de regadio

consistente na área em estudo. 

A ocupação urbana habitacional apresenta representatividade sobretudo a noroeste da unidade 

industrial da Torrejana, S.A. onde se desenvolve a freguesia de Riachos (com início a cerca de 120 

metros do limite da propriedade). A instalação em apreço encontra

de Riachos (zona centro) onde se encontram instaladas várias empresas de atividades industriais e 

comerciais dos sectores da logística, armazenagem e transportes, do sector químico, de carpintaria, 

de metalo-mecânica entre outros. 

O perímetro industrial de Riachos

atualmente unidades desativadas. As empresas aqui representadas

tipologias: 

na parte oeste da zona industrial:

• Transportes e logística; 

• Comércio grossista; 

• Centro de distribuição de comércio

• Fundição metalúrgica; 

• Fabricação de caixilharia em PVC.

na parte centro da zona industrial

• Fabrico de Produtos químicos 

• Transportes e logística; 

• Serviços. 

na parte este da zona industrial: 

• Terminal Multimodal do Vale do Tejo;

• (Centro de distribuição de gás;
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UALIDADE DO AR AO NÍVEL LOCAL  

Descrição Geral da Zona em Estudo 

apresenta como uso dominante o uso industrial associado ao sector de transportes 

e logística. A instalação em apreço encontra-se enquadrada no perímetro industrial de Riachos (zona 

centro) onde se encontram instaladas várias empresas de atividades industriais e comerciais. 

O uso agrícola tem também representatividade, sendo a cultura do milho a que assume maior 

expressão na agricultura de regadio. Também as culturas permanentes – Olival têm uma ocupação 

 

itacional apresenta representatividade sobretudo a noroeste da unidade 

industrial da Torrejana, S.A. onde se desenvolve a freguesia de Riachos (com início a cerca de 120 

metros do limite da propriedade). A instalação em apreço encontra-se enquadrada na zon

de Riachos (zona centro) onde se encontram instaladas várias empresas de atividades industriais e 

comerciais dos sectores da logística, armazenagem e transportes, do sector químico, de carpintaria, 

mecânica entre outros.  

industrial de Riachos encontra-se em pleno funcionamento, não havendo a referir 

atualmente unidades desativadas. As empresas aqui representadas estão englobadas nas seguintes 

na parte oeste da zona industrial: 

 

de comércio; 

abricação de caixilharia em PVC. 

da zona industrial (onde se insere a Torrejana, S.A.): 

Produtos químicos – armazenamento e importação; 

 

 

Terminal Multimodal do Vale do Tejo; 

(Centro de distribuição de gás; 

105

apresenta como uso dominante o uso industrial associado ao sector de transportes 

industrial de Riachos (zona 

iais e comerciais.  

milho a que assume maior 

Olival têm uma ocupação 

itacional apresenta representatividade sobretudo a noroeste da unidade 

industrial da Torrejana, S.A. onde se desenvolve a freguesia de Riachos (com início a cerca de 120 

se enquadrada na zona industrial 

de Riachos (zona centro) onde se encontram instaladas várias empresas de atividades industriais e 

comerciais dos sectores da logística, armazenagem e transportes, do sector químico, de carpintaria, 

não havendo a referir 

estão englobadas nas seguintes 
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• Carpintaria; 

• Comércio grossista; 

• Manutenção de Linhas de caminho de ferro;

• Serração mecânica; 

• Serviços; 

• Distribuição Logística e Armazenagem.

A zona industrial de Riachos encontra

(A1 e A23) e da linha ferroviária (estação d

mobilidade, investimento e empregabilidade.

empresas do sector dos transportes, logística e distribuição, 

Torrejana, S.A. beneficia deste enquadramento em termos de boas acessibilidades rodoviárias e 

ferroviárias (localizando-se junto à estação ferroviária de Riachos).

5.6.4.2 Principais fontes de poluição atmosférica na zona 

Na área de estudo são identificadas algumas fontes de emissões de poluentes atmosféricos de 

importância considerável. As indústrias quí

de estudo apresentam fontes fixas de emissão de poluentes atmosféricos (nomeadamente, na 

exaustão de equipamentos de combustão ou exaustão dos próprios processos de fabrico). As 

empresas ligadas à logística e aos transportes, não apresentando fontes fixas de emissão de 

poluentes atmosféricos a referir, geram um elevado tráfego rodoviário (sobretudo de veículos 

pesados) o que por si só constitui uma fonte linear de poluição atmosférica.

Também os eixos rodoviários que servem a área industrial, nomeadamente a EN243, a EM569, o CM 

1179 e o CM 181 constituem fontes lineares de poluição atmosférica.

5.6.4.3 Identificação de fontes d

Na Torrejana, S.A. referem-se 

correspondentes às chaminés industriais de quatro caldeiras em utilização no processo de fabrico 

com as características que se apresentam no quadro que se segue. 

Quadro 5.20 – Características das caldeiras em funcionamento no processo produtivo da Torrejana, S.A.

Designação Caldeira FF1
Combustível utilizado Gás natural
Capacidade de Vaporização 4000 kg/h
Altura da chaminé (desde o solo) 25 m
Diâmetro interno 1,10 m
Secção Circular
N.º de orifícios 2 
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Manutenção de Linhas de caminho de ferro; 

Armazenagem. 

A zona industrial de Riachos encontra-se servida por dois eixos rodoviários de grande importância 

e da linha ferroviária (estação de Riachos) que tornam esta região competitiva ao nível da 

mobilidade, investimento e empregabilidade. Assim se justifica a presença tão significativa de 

empresas do sector dos transportes, logística e distribuição, a localização da unidade industrial da 

Torrejana, S.A. beneficia deste enquadramento em termos de boas acessibilidades rodoviárias e 

se junto à estação ferroviária de Riachos). 

Principais fontes de poluição atmosférica na zona em estudo 

Na área de estudo são identificadas algumas fontes de emissões de poluentes atmosféricos de 

importância considerável. As indústrias químicas e do sector metalúrgico e metalo

de estudo apresentam fontes fixas de emissão de poluentes atmosféricos (nomeadamente, na 

exaustão de equipamentos de combustão ou exaustão dos próprios processos de fabrico). As 

ística e aos transportes, não apresentando fontes fixas de emissão de 

poluentes atmosféricos a referir, geram um elevado tráfego rodoviário (sobretudo de veículos 

pesados) o que por si só constitui uma fonte linear de poluição atmosférica. 

rodoviários que servem a área industrial, nomeadamente a EN243, a EM569, o CM 

1179 e o CM 181 constituem fontes lineares de poluição atmosférica. 

Identificação de fontes de poluição atmosférica na unidade industrial em estudo

se quatro fontes fixas de emissão de poluentes atmosféricos 

correspondentes às chaminés industriais de quatro caldeiras em utilização no processo de fabrico 

com as características que se apresentam no quadro que se segue.  

Características das caldeiras em funcionamento no processo produtivo da Torrejana, S.A.

Caldeira FF1 Caldeira FF3 Caldeira FF4 
Gás natural Gás natural Gás natural 
4000 kg/h 8000 kg/h 1607 kg/h 
25 m 25 m 22,5 m 
1,10 m 1,10 m 0,40 m 
Circular Circular Circular 

2 2 

servida por dois eixos rodoviários de grande importância 

egião competitiva ao nível da 

Assim se justifica a presença tão significativa de 

localização da unidade industrial da 

Torrejana, S.A. beneficia deste enquadramento em termos de boas acessibilidades rodoviárias e 

 

Na área de estudo são identificadas algumas fontes de emissões de poluentes atmosféricos de 

micas e do sector metalúrgico e metalo-mecânico da área 

de estudo apresentam fontes fixas de emissão de poluentes atmosféricos (nomeadamente, na 

exaustão de equipamentos de combustão ou exaustão dos próprios processos de fabrico). As 

ística e aos transportes, não apresentando fontes fixas de emissão de 

poluentes atmosféricos a referir, geram um elevado tráfego rodoviário (sobretudo de veículos 

rodoviários que servem a área industrial, nomeadamente a EN243, a EM569, o CM 

poluição atmosférica na unidade industrial em estudo 

quatro fontes fixas de emissão de poluentes atmosféricos 

correspondentes às chaminés industriais de quatro caldeiras em utilização no processo de fabrico 

Características das caldeiras em funcionamento no processo produtivo da Torrejana, S.A. 

Caldeira FF5 
Gás natural 
571 kg/h 
22,5 m 
0,28 m 
Circular 
1 
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Existe uma outra fonte fixa (FF2) que se encontra desativada desde 2009, não sendo por isso sujeita 

a monitorização periódica, conforme carta da CCDR

Na figura seguinte, visualiza-se uma das chaminés industriais com a resp

monitorização de emissões atmosféricas.

Figura 5.22 – Chaminé industrial de caldeira e respe

As fontes fixas de emissão de poluentes atmosféricos são sujeitas a monitorização periódica ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º7/2004 de 3 de a

foram depois avaliados de acordo com os Valores Limite de Emissão estipulados

n.º 80/2006 de 23 de janeiro, e nas Portaria

Nas últimas campanhas realizadas para caracterização das emissões gasosas das fontes fixas 

anteriormente mencionadas foram obtidos os resultados que se expõem n
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Existe uma outra fonte fixa (FF2) que se encontra desativada desde 2009, não sendo por isso sujeita 

a monitorização periódica, conforme carta da CCDR-LVT que se apresenta no Anexo E. 

se uma das chaminés industriais com a respetiva plataforma para a 

monitorização de emissões atmosféricas. 

 

 

industrial de caldeira e respetiva plataforma de acesso à toma para a medição de 

emissões atmosféricas 

de emissão de poluentes atmosféricos são sujeitas a monitorização periódica ao 

Lei n.º7/2004 de 3 de abril. Os valores obtidos para os parâmetros monitorizados 

foram depois avaliados de acordo com os Valores Limite de Emissão estipulados

aneiro, e nas Portarias n.º 675/09 e 677/09 de 23 de junho. 

Nas últimas campanhas realizadas para caracterização das emissões gasosas das fontes fixas 

anteriormente mencionadas foram obtidos os resultados que se expõem no quadro que se segue.

107

Existe uma outra fonte fixa (FF2) que se encontra desativada desde 2009, não sendo por isso sujeita 

LVT que se apresenta no Anexo E.  

etiva plataforma para a 

tiva plataforma de acesso à toma para a medição de 

de emissão de poluentes atmosféricos são sujeitas a monitorização periódica ao 

bril. Os valores obtidos para os parâmetros monitorizados 

foram depois avaliados de acordo com os Valores Limite de Emissão estipulados na Portaria 

unho.  

Nas últimas campanhas realizadas para caracterização das emissões gasosas das fontes fixas 

o quadro que se segue. 
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Quadro 5.21 – Resultados obtidos nas campanhas de caracterização das emissões gasosas das fontes fixas 

(caldeiras em funcionamento) no processo produtivo da Torrejana, S.A.

Designação da caldeira 
Caldeira FF1

(Caraterização de 
Janeiro de 2012)

Combustível utilizado Gás natural 
Data da amostragem 29/12/2011 
Temperatura ambiente 
(ºC) 23.8 ± 2.1  

Temperatura de exaustão 
(ºC) 

46.3 ± 2.4 

Pressão estática de 
exaustão (KPa) 103.01 ± 0.6 

Pressão Atmosférica 
(KPa) 103.06 ± 0.6  

Velocidade de 
escoamento (m/s) 

4.0 ± 0.4 

Isocinetismo (%) 98 
Caudal de escoamento 
(Nm3 gás seco / h) - 

Caudal de escoamento 
(Nm3 / h) 11184.9 

Oxigénio  (% O2) 6.9 ± 2.1  
Dióxido de carbono (% 7.85 
Humidade (%) 6 ± 2 

Os resultados obtidos para os parâmetros de qualidade do ar monitorizados nas 

encontram-se expostos no quadro que se segue

Quadro 5.22 – Concentrações de poluentes atmosféricos obtidos na campanha de caracterização das emissões 

gasosas das fontes fixas (caldeiras em funcionamento) no processo produtivo da Torrejana, S.A.

Ensaio Unidades (Caraterização 
de Janeiro de 

Amostragem e 
determinação de 
partículas 

Concentração 8% 
O2 (mg/m3 N gás 
seco) 

6 ± 2

Emissão (kg/h) 0.056 ± 0.022

Amostragem e 
determinação de 
Dióxido de Enxofre 
(SO2) 

Concentração 8% 
O2 (mg/m3 N gás 
seco) 

<3 ± 3

Emissão (kg/h) <0.034 ± 0.034

Amostragem e 
determinação de 
Óxidos de Azoto 
(NOx) 

Concentração 8% 
O2 (mg/m3 N gás 
seco) 

143 ± 7

Emissão (kg/h) 1.253± 0.056

Amostragem e 
determinação de 
Monóxido de 

Concentração 8% 
O2 (mg/m3 N gás 
seco) 

10 ± 7
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Resultados obtidos nas campanhas de caracterização das emissões gasosas das fontes fixas 

(caldeiras em funcionamento) no processo produtivo da Torrejana, S.A.

Caldeira FF1 
(Caraterização de 
Janeiro de 2012) 

Caldeira FF3 
(Caraterização de 

Dezembro de 2012)  

Caldeira FF4 
(Caraterização de 

Dezembro de 2012)

Gás natural Gás natural 
23/11/2012 23/11/2012 

22.4 ± 2.1  30.9 ± 2.1 

87.5 ± 2.4 109.9 ± 2.4 

101.651 ± 0.6 101.471 ± 0.6 

101.700 ± 0.6  101.48 ± 0.6 

3.6 ± 0.4 4.2 ± 0.4 

98 97 

8892.4 1302.9 

9360.5 1357.2 

7.76 ± 1.1  11.31 ± 0.8 
7.30 5.38 
5 ± 1 4 ± 11 

Os resultados obtidos para os parâmetros de qualidade do ar monitorizados nas 

se expostos no quadro que se segue. 

Concentrações de poluentes atmosféricos obtidos na campanha de caracterização das emissões 

gasosas das fontes fixas (caldeiras em funcionamento) no processo produtivo da Torrejana, S.A.

Caldeira FF1 
(Caraterização 
de Janeiro de 

2012) 

Caldeira FF3 
(Caraterização 

de Dezembro de 
2012)  

Caldeira FF4
(Caraterização 

de Dezembro de 
2012) 

6 ± 2 16 ± 3 7 ± 4 

0.056 ± 0.022 0.107 ± 0.018 0.005 ± 0.003 

<3 ± 3 3 ± 4 <5 ± 4 

0.034 ± 0.034 0.018 ± 0.029 <0.004 ± 0.004 

143 ± 7 40 ± 6 43 ± 9 

1.253± 0.056 0.387± 0.040 0.030± 0.006 

10 ± 7 4 ± 5 2 ± 7 

Resultados obtidos nas campanhas de caracterização das emissões gasosas das fontes fixas 

(caldeiras em funcionamento) no processo produtivo da Torrejana, S.A. 

 
(Caraterização de 

Dezembro de 2012) 

Caldeira FF5 
(Caraterização de Abril 

de 2013) 

Gás natural 
23/04/2013 

28.5 ± 2.1 

116.17 ± 2.4 

101.5 ± 0.6 

101.5 ± 0.6 

5.4 ± 0.4 

98 

791.3 ± 60.3 

841.8 ± 64.2 

8.6 ± 1.5 
6.9 
6.0 ± 1.0 

Os resultados obtidos para os parâmetros de qualidade do ar monitorizados nas quatro caldeiras 

Concentrações de poluentes atmosféricos obtidos na campanha de caracterização das emissões 

gasosas das fontes fixas (caldeiras em funcionamento) no processo produtivo da Torrejana, S.A. 

Caldeira FF4 
(Caraterização 

de Dezembro de 

Caldeira FF5 
(Caraterização 

de Abril de 
2013) 

Valor 
Limite de 
Emissão 

(VLE) 

42 ± 6 50 

0.023 ± 0.003 LMMín:0.5 
LM Máx: 5 

12 ± 9 35 

 0.006 ± 0.005 LMMín:2 
LMMáx: 50 

125 ± 10 300 

0.068 ± 0.005 LMMín:2 
LMMáx: 30 

33 ± 9 500 
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Ensaio Unidades (Caraterização 
de Janeiro de 

Carbono (CO) 
Emissão (kg/h) 0.089±0.067

COV`s – Carbono 
Total 

Concentração 8% 
O2 (mg/m3 N gás 
seco) 

1 

Emissão (kg/h) 0.007

Sulfureto de 
Hidrogénio (H2S) 

Concentração 8% 
O2 (mg/m3 N gás 
seco) 

1 ± 2

Emissão (kg/h) 0.011 ± <0.034

Nota: LM – Limiar mássico 

Da análise dos dados expostos nos quadros anteriores com a legislação em vigo

com a Portaria n.º 80/2006 de 23 de j

do Limiar Mássico Mínimo (LMmín), pelo que não é efetuada a verificação do cumprimento dos 

Valores Limite de Emissão.  

Ainda assim se constata que os valores relativos à caracterização das 

valores limite legalmente regulamentados (nas Portarias 

No Anexo E, constante do Volume 2 do presente EIA, apresentam

monitorização das três fontes fixas de emissão 

5.6.5 FATORES QUE AFETAM A DISPERSÃO DE POLUENT

O conhecimento das condições meteorológicas aliado à caracterização morfológica da zona em 

estudo permite obter uma perceção acerca da maior ou menor tendência de 

dos poluentes gerados, neste caso, pela unidade industrial em laboração.

A zona onde se encontra implantada a unidade industrial apresenta, conforme já referido 

anteriormente, essencialmente uma ocupação agrícola na envolvente (sobre

áreas de regadio e zonas de olival), integrando a zona industrial de Riachos cujos edifícios que 

integra exercem algum efeito barreira à dispersão natural de eventuais poluentes atmosféricos ou 

odores que possam ser gerados pela insta

No que se refere às condições meteorológicas, os ventos característicos da região em estudo 

constituem o parâmetro meteorológico com maior influência sobre a dispersão de eventuais poluentes 

na atmosfera.  
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Caldeira FF1 
(Caraterização 
de Janeiro de 

2012) 

Caldeira FF3 
(Caraterização 

de Dezembro de 
2012)  

Caldeira FF4
(Caraterização 

de Dezembro de 
2012) 

0.089±0.067 0.027±0.035 0.001±0.005 

 3 2 

0.007 0.018 0.001 

1 ± 2 <4 ± 4 <4 ± 4 

0.011 ± <0.034 <0.027 ± <0.027 <0.003 ± 0.03 

a análise dos dados expostos nos quadros anteriores com a legislação em vigo

Portaria n.º 80/2006 de 23 de janeiro, verifica-se que os valores obtidos se encontram abaixo 

do Limiar Mássico Mínimo (LMmín), pelo que não é efetuada a verificação do cumprimento dos 

Ainda assim se constata que os valores relativos à caracterização das quatro caldeiras cumprem os 

valores limite legalmente regulamentados (nas Portarias n.º 675/09 e 677/09 de 23 de j

No Anexo E, constante do Volume 2 do presente EIA, apresentam-se os relatórios completos de 

monitorização das três fontes fixas de emissão anteriormente caracterizadas. 

DISPERSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

O conhecimento das condições meteorológicas aliado à caracterização morfológica da zona em 

estudo permite obter uma perceção acerca da maior ou menor tendência de dispersão na atmosfera 

dos poluentes gerados, neste caso, pela unidade industrial em laboração. 

A zona onde se encontra implantada a unidade industrial apresenta, conforme já referido 

anteriormente, essencialmente uma ocupação agrícola na envolvente (sobretudo representada por 

áreas de regadio e zonas de olival), integrando a zona industrial de Riachos cujos edifícios que 

integra exercem algum efeito barreira à dispersão natural de eventuais poluentes atmosféricos ou 

odores que possam ser gerados pela instalação.  

No que se refere às condições meteorológicas, os ventos característicos da região em estudo 

constituem o parâmetro meteorológico com maior influência sobre a dispersão de eventuais poluentes 

109

Caldeira FF4 
(Caraterização 

de Dezembro de 

Caldeira FF5 
(Caraterização 

de Abril de 
2013) 

Valor 
Limite de 
Emissão 

(VLE) 

0.018 ± 0.05 
LMMín:5 
LMMáx: 
100 

14 200 

0.008 LMMín:2 
LMMáx: 30 

7 ± 3 5 

0.004 ± 0.002 LMMín:0.05 
LMMáx: 1 

a análise dos dados expostos nos quadros anteriores com a legislação em vigor, nomeadamente 

se que os valores obtidos se encontram abaixo 

do Limiar Mássico Mínimo (LMmín), pelo que não é efetuada a verificação do cumprimento dos 

caldeiras cumprem os 

n.º 675/09 e 677/09 de 23 de junho). 

se os relatórios completos de 

O conhecimento das condições meteorológicas aliado à caracterização morfológica da zona em 

dispersão na atmosfera 

A zona onde se encontra implantada a unidade industrial apresenta, conforme já referido 

tudo representada por 

áreas de regadio e zonas de olival), integrando a zona industrial de Riachos cujos edifícios que 

integra exercem algum efeito barreira à dispersão natural de eventuais poluentes atmosféricos ou 

No que se refere às condições meteorológicas, os ventos característicos da região em estudo 

constituem o parâmetro meteorológico com maior influência sobre a dispersão de eventuais poluentes 
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Na região onde se localiza a instalação em

quadrante Noroeste (com registos na ordem dos 25,8% e uma velocidade média da ordem dos 19,7 

km/h), com ocorrência mais frequente entre os meses de Junho a Agosto.

Estes ventos predominantes facilitam

atmosféricos ou odores gerados pela instalação, não afetando a zona de ocupação humana 

(sensível) mais próxima (Riachos que se desenvolve a noroeste, no mínimo a 110 metros do limite da 

propriedade).  

5.6.6 IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE RECETO

Nas imediações da área da unidade industrial, regista

sendo de destacar (pela proximidade) as seguintes situações:

• aglomerado urbano de Riachos, a noroeste da unidade industrial, a uma distância mínima de 

110 metros do limite oeste da propriedade;

• habitações isoladas a 160 metros a este do limite este da propriedade e a 350 metros do 

limite sul da instalação. 

Na figura seguinte, visualizam-se os recetores sensíveis mais próximos da unidade industrial em 

estudo. 
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Na região onde se localiza a instalação em análise, os ventos notoriamente mais frequentes são do 

quadrante Noroeste (com registos na ordem dos 25,8% e uma velocidade média da ordem dos 19,7 

km/h), com ocorrência mais frequente entre os meses de Junho a Agosto. 

Estes ventos predominantes facilitam, pela sua direção, a dispersão de eventuais poluentes 

atmosféricos ou odores gerados pela instalação, não afetando a zona de ocupação humana 

(sensível) mais próxima (Riachos que se desenvolve a noroeste, no mínimo a 110 metros do limite da 

OCALIZAÇÃO DE RECETORES SENSÍVEIS E LOCAIS CRÍTICOS NA ÁREA 

Nas imediações da área da unidade industrial, regista-se a existência de ocupação habitacional 

sendo de destacar (pela proximidade) as seguintes situações: 

bano de Riachos, a noroeste da unidade industrial, a uma distância mínima de 

110 metros do limite oeste da propriedade; 

habitações isoladas a 160 metros a este do limite este da propriedade e a 350 metros do 

 

se os recetores sensíveis mais próximos da unidade industrial em 

análise, os ventos notoriamente mais frequentes são do 

quadrante Noroeste (com registos na ordem dos 25,8% e uma velocidade média da ordem dos 19,7 

, pela sua direção, a dispersão de eventuais poluentes 

atmosféricos ou odores gerados pela instalação, não afetando a zona de ocupação humana 

(sensível) mais próxima (Riachos que se desenvolve a noroeste, no mínimo a 110 metros do limite da 

IS CRÍTICOS NA ÁREA DE ESTUDO 

se a existência de ocupação habitacional 

bano de Riachos, a noroeste da unidade industrial, a uma distância mínima de 

habitações isoladas a 160 metros a este do limite este da propriedade e a 350 metros do 

se os recetores sensíveis mais próximos da unidade industrial em 



 
 
 
 
 

 
 
Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Volume 1 

 

Figura 5.23 – Localização das zonas de ocupação sensível existentes na proximidade da propriedade da 

A ocupação humana associada aos locais anteriormente referidos agrega, neste caso, os únicos 

recetores sensíveis à eventual emissão de poluentes atmosféricos / odores decorrentes da atividade 

da unidade industrial em causa. 
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Localização das zonas de ocupação sensível existentes na proximidade da propriedade da 
unidade industrial em apreço 

 

A ocupação humana associada aos locais anteriormente referidos agrega, neste caso, os únicos 

recetores sensíveis à eventual emissão de poluentes atmosféricos / odores decorrentes da atividade 
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5.7 AMBIENTE SONORO 

5.7.1 METODOLOGIA 

No presente capítulo apresenta-se uma caracterização do ambiente sonoro atual da zona

instalações da unidade industrial da Torrejana, S.A.

A metodologia seguida na caracterização do ambiente sonoro foi a seguinte:

• Identificação dos recetores sensíveis com base em fotografia aérea e em levantamento 

de campo; 

• Levantamento das fontes de ruído existentes;

• Caracterização do ambiente sonoro local e interpretação dos resultados da avaliação de 

ruído ambiente – campanha realizada pelo CTIC (

Couro), (Anexo F do Volume 2 do EIA)

5.7.2 DEFINIÇÕES 

• Ruído Ambiente – 

instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima 

ou longínqua do local considerado.

• Ruído Residual - o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, 

para uma situação determinada;

• Ruído Particular - 

identificada por meios acústico

• Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, L

de Tempo - Nível sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia 

acústica que o ruído referido naquele interval

• 

L Aeq ( ) log=




10 10

sendo: L(t) o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A);

T o período de referência em que ocorre o ruído perturbador

• Zonas sensíveis – a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 

vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços 

de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de 

serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos 

de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 

funcionamento no período noturno;
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se uma caracterização do ambiente sonoro atual da zona

instalações da unidade industrial da Torrejana, S.A. 

A metodologia seguida na caracterização do ambiente sonoro foi a seguinte: 

recetores sensíveis com base em fotografia aérea e em levantamento 

Levantamento das fontes de ruído existentes; 

Caracterização do ambiente sonoro local e interpretação dos resultados da avaliação de 

campanha realizada pelo CTIC (Centro Tecnológico das Indústrias do 

(Anexo F do Volume 2 do EIA). 

 Ruído global observado numa dada circunstância num determinado 

instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima 

ongínqua do local considerado. 

o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, 

para uma situação determinada; 

 o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente 

identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora;

Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, Leq, de um Ruído e num Intervalo 

Nível sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia 

acústica que o ruído referido naquele intervalo de tempo. 

T

L t
T

( )







∫

1
10 10

0

 dt  

o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A); 

o período de referência em que ocorre o ruído perturbador 

a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 

para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços 

de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de 

serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos 

tauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 

funcionamento no período noturno; 

se uma caracterização do ambiente sonoro atual da zona envolvente 

recetores sensíveis com base em fotografia aérea e em levantamento 

Caracterização do ambiente sonoro local e interpretação dos resultados da avaliação de 

Centro Tecnológico das Indústrias do 

Ruído global observado numa dada circunstância num determinado 

instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima 

o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, 

o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente 

s e atribuída a uma determinada fonte sonora; 

, de um Ruído e num Intervalo 

Nível sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia 

a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 

para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços 

de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de 

serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos 

tauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 
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• Zonas mistas – a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, p

definição de zona sensível;

• Indicador de ruído diurno

em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão:

• Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday) 

conforme definido na norma np 1730

determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano;

• Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)

duração, conforme definido na norma NP 1730

correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer 

representativos de um ano;

• Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight)

conforme definido na norma NP 1730

determinado durante uma série de períodos noturnos representativos de um ano.

5.7.3 ENQUADRAMENTO LEGAL 

No sentido de enquadrar e dar resposta ao crescente pro

novo Regulamento Geral do Ruído (RGR) 

vigor no dia 01 de Fevereiro de 2007 e que revoga o Regime Legal sobre Poluição Sonora 

Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro.

O RGR aborda a problemática do ruído induzido por atividades ruidosas permanentes e temporárias, 

suscetíveis de causar incomodidade. Neste contexto, entende

permanentes aquelas que se desenvolvem com carácter perm

produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem 

sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, 

comerciais e de serviços. 

As medições de ruído foram efetuadas de acordo com a NP 1730 (1996) 

ruído ambiente, sendo os resultados interpretados de acordo com o estabelecido no “Regulamento 

Geral do Ruído (RGR)” – Decreto

Para a componente ruído, de acordo com a alínea p) do Artigo 3.º do novo Regulamento Geral do 
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a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na 

definição de zona sensível; 

Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden) - o indicador de ruído, expresso 

em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

 

Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday) - o nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na norma np 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, 

determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano;

Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening) - o nível sonoro

duração, conforme definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada 

correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer 

representativos de um ano; 

Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight) – o nível sonoro médi

conforme definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, 

determinado durante uma série de períodos noturnos representativos de um ano.

 

No sentido de enquadrar e dar resposta ao crescente problema da Poluição Sonora, foi publicado o 

novo Regulamento Geral do Ruído (RGR) – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, 

vigor no dia 01 de Fevereiro de 2007 e que revoga o Regime Legal sobre Poluição Sonora 

14 de Novembro. 

O RGR aborda a problemática do ruído induzido por atividades ruidosas permanentes e temporárias, 

suscetíveis de causar incomodidade. Neste contexto, entende-se por atividades ruidosas 

permanentes aquelas que se desenvolvem com carácter permanente, ainda que sazonal, que 

produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem 

sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, 

s de ruído foram efetuadas de acordo com a NP 1730 (1996) – Descrição e medição do 

ruído ambiente, sendo os resultados interpretados de acordo com o estabelecido no “Regulamento 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

componente ruído, de acordo com a alínea p) do Artigo 3.º do novo Regulamento Geral do 
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a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ara além dos referidos na 

o indicador de ruído, expresso 

oro médio de longa duração, 

1:1996, ou na versão atualizada correspondente, 

determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano; 

o nível sonoro médio de longa 

1:1996, ou na versão atualizada 

correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer 

o nível sonoro médio de longa duração, 

1:1996, ou na versão atualizada correspondente, 

determinado durante uma série de períodos noturnos representativos de um ano. 

blema da Poluição Sonora, foi publicado o 

Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que entrou em 

vigor no dia 01 de Fevereiro de 2007 e que revoga o Regime Legal sobre Poluição Sonora – Decreto-

O RGR aborda a problemática do ruído induzido por atividades ruidosas permanentes e temporárias, 

se por atividades ruidosas 

anente, ainda que sazonal, que 

produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem 

sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, 

Descrição e medição do 

ruído ambiente, sendo os resultados interpretados de acordo com o estabelecido no “Regulamento 

componente ruído, de acordo com a alínea p) do Artigo 3.º do novo Regulamento Geral do 
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Ruído, são definidos três espaços temporais distintos:

- das 7 às 20 horas – período diurno;

- das 20 às 23 horas – período entardecer;

- das 23 às 7 horas – período noturno.

 

No que se refere à classificação acústica de zonas, o novo RGR estabelece duas classes: zonas 

mistas e zonas sensíveis (adiante definidas).

Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Mapa de Ruído do concelho de 

até à data a definição dos tipos de zonas (mistas ou sensíveis) para a área do concelho. 

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas, por parte da Câmara Municipal de 

para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam

limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e L

ponto 3 do Artigo 11.º do RGR. 

A exploração da unidade industrial da Torrejana

ruidosas permanentes, do Decreto

mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis 

isolados, o seu funcionamento está sujeito: 

a) Ao cumprimento dos valores l

sensíveis e mistas a que se referem os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, para efeitos de verificação do valor 

limite de exposição, aplicam-

63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A));

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do 

indicador L(índice Aeq) do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular 

da atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador L(índice Aeq) do ruído residual, 

diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 

dB(A) no período noturno, nos termos do anexo I ao RGR. 

5.7.4 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIE

Breve descrição da Envolvente das Instalações

A zona onde se encontra implantada a unidade industrial apresenta, conforme já referido 

anteriormente, essencialmente uma ocupação agrícola na envolvente (sobretudo representada por 

áreas de regadio e zonas de olival), integrando a zona industrial de Riachos que integra um conjunto 

alargado de empresas (19 empresas atualmente) numa área total de cerca de 20.78 ha.

A ocupação urbana habitacional tem forte expressão na envolvente Noroeste da unidade in

com a existência do aglomerado de Lagar Novo (com início a 120 metros do limite noroeste da 
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Ruído, são definidos três espaços temporais distintos: 

período diurno; 

período entardecer; 

período noturno. 

No que se refere à classificação acústica de zonas, o novo RGR estabelece duas classes: zonas 

mistas e zonas sensíveis (adiante definidas). 

Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Mapa de Ruído do concelho de Torres Novas

ição dos tipos de zonas (mistas ou sensíveis) para a área do concelho. 

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas, por parte da Câmara Municipal de 

para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sens

igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A), conforme estabelecido no 

da unidade industrial da Torrejana, S.A. enquadra-se no Artigo 13º 

rmanentes, do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que estabelece 

mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis 

isolados, o seu funcionamento está sujeito:  

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.º (até à classificação das zonas 

sensíveis e mistas a que se referem os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, para efeitos de verificação do valor 

-se aos recetores sensíveis os valores limite de L

igual ou inferior a 53 dB(A)); 

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do 

indicador L(índice Aeq) do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular 

atividades em avaliação e o valor do indicador L(índice Aeq) do ruído residual, 

diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 

dB(A) no período noturno, nos termos do anexo I ao RGR.  

MBIENTE SONORO  

Breve descrição da Envolvente das Instalações 

A zona onde se encontra implantada a unidade industrial apresenta, conforme já referido 

anteriormente, essencialmente uma ocupação agrícola na envolvente (sobretudo representada por 

e zonas de olival), integrando a zona industrial de Riachos que integra um conjunto 

alargado de empresas (19 empresas atualmente) numa área total de cerca de 20.78 ha.

A ocupação urbana habitacional tem forte expressão na envolvente Noroeste da unidade in

com a existência do aglomerado de Lagar Novo (com início a 120 metros do limite noroeste da 

No que se refere à classificação acústica de zonas, o novo RGR estabelece duas classes: zonas 

Torres Novas, não incluíram 

ição dos tipos de zonas (mistas ou sensíveis) para a área do concelho.  

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas, por parte da Câmara Municipal de Torres Novas, 

se aos recetores sensíveis os valores 

igual ou inferior a 53 dB(A), conforme estabelecido no 

se no Artigo 13º – Atividades 

Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que estabelece que em zonas 

mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis 

imite fixados no artigo 11.º (até à classificação das zonas 

sensíveis e mistas a que se referem os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, para efeitos de verificação do valor 

se aos recetores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do 

indicador L(índice Aeq) do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular 

atividades em avaliação e o valor do indicador L(índice Aeq) do ruído residual, 

diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 

A zona onde se encontra implantada a unidade industrial apresenta, conforme já referido 

anteriormente, essencialmente uma ocupação agrícola na envolvente (sobretudo representada por 

e zonas de olival), integrando a zona industrial de Riachos que integra um conjunto 

alargado de empresas (19 empresas atualmente) numa área total de cerca de 20.78 ha. 

A ocupação urbana habitacional tem forte expressão na envolvente Noroeste da unidade industrial, 

com a existência do aglomerado de Lagar Novo (com início a 120 metros do limite noroeste da 
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propriedade) que se estende funde com o aglomerado urbano Riachos. A propriedade confronta a 

noroeste com a linha de caminho de ferro (linha do Norte) e e

Fontes de ruído 

As fontes de ruído existentes, estão associadas sobretudo à circulação rodoviária, nomeadamente na 

EN243 (que atravessa a freguesia de Riachos e faz ligação à A23) e o CM1181 (que atravessa a área 

industrial e dá acesso à unidade industrial). 

Refere-se também como fonte de ruído relevante a linha de caminho de ferro e a estação de Riachos 

que se desenvolve junto da confrontação noroeste da propriedade da unidade industrial em análise.

As restantes empresas com atividade i

de Riachos constituem também fontes de ruído associado sobretudo ao funcionamento de 

equipamentos mecânicos e ao tráfego afeto às respetivas atividades.

Método de realização das medições de 

Para caracterização sonora do local foram utilizados os valores obtidos na Avaliação de Ruído 

Ambiental efetuada pelo CTIC 

Laboratório Acreditado de Acústica, cujo relatório se anexa (An

Técnicos). 

As medições de ruído, que pretendem ser representativas da área de estudo, foram efetuadas de 

forma a assegurar o cabal cumprimento dos “Critérios transitórios relativos à representatividade das 

amostragens de acordo com o Decreto

(Instituto Português de Acreditação).

As medições de ruído ambiente (registado através do parâmetro LAeq) foram efetuadas com um 

Sonómetro de Classe 1, de modelo homologado pelo IPQ e 

periódica, munido de microfone de alta sensibilidade e filtros de análise estatística. 

 

O microfone foi equipado com um protetor de vento para evitar sinais de baixa frequência provocados 

pela passagem do vento. As mediçõ

energia residual assume uma importância irrelevante. 

Durante as medições foi utilizado um tripé para garantir estabilidade ao sistema de medida. Antes de 

se iniciarem as medições o equipamento 

Em cada ponto de medição foram adotados os seguintes procedimentos:
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propriedade) que se estende funde com o aglomerado urbano Riachos. A propriedade confronta a 

noroeste com a linha de caminho de ferro (linha do Norte) e estação de Riachos. 

As fontes de ruído existentes, estão associadas sobretudo à circulação rodoviária, nomeadamente na 

EN243 (que atravessa a freguesia de Riachos e faz ligação à A23) e o CM1181 (que atravessa a área 

unidade industrial).  

se também como fonte de ruído relevante a linha de caminho de ferro e a estação de Riachos 

que se desenvolve junto da confrontação noroeste da propriedade da unidade industrial em análise.

As restantes empresas com atividade industrial, comercial e ou logística, presente na zona industrial 

de Riachos constituem também fontes de ruído associado sobretudo ao funcionamento de 

equipamentos mecânicos e ao tráfego afeto às respetivas atividades.  

ealização das medições de ruído 

Para caracterização sonora do local foram utilizados os valores obtidos na Avaliação de Ruído 

CTIC – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro 

Laboratório Acreditado de Acústica, cujo relatório se anexa (Anexo F do Volume 2 

As medições de ruído, que pretendem ser representativas da área de estudo, foram efetuadas de 

forma a assegurar o cabal cumprimento dos “Critérios transitórios relativos à representatividade das 

om o Decreto-Lei n.º 9/2007”, constantes da circular n.º02/2007 do IPAC 

(Instituto Português de Acreditação). 

As medições de ruído ambiente (registado através do parâmetro LAeq) foram efetuadas com um 

Sonómetro de Classe 1, de modelo homologado pelo IPQ e objeto de verificação metrológica 

periódica, munido de microfone de alta sensibilidade e filtros de análise estatística. 

O microfone foi equipado com um protetor de vento para evitar sinais de baixa frequência provocados 

pela passagem do vento. As medições realizaram-se com a malha de ponderação A, assim, qualquer 

energia residual assume uma importância irrelevante.  

Durante as medições foi utilizado um tripé para garantir estabilidade ao sistema de medida. Antes de 

se iniciarem as medições o equipamento foi convenientemente calibrado com um calibrador. 

Em cada ponto de medição foram adotados os seguintes procedimentos: 
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propriedade) que se estende funde com o aglomerado urbano Riachos. A propriedade confronta a 

 

As fontes de ruído existentes, estão associadas sobretudo à circulação rodoviária, nomeadamente na 

EN243 (que atravessa a freguesia de Riachos e faz ligação à A23) e o CM1181 (que atravessa a área 

se também como fonte de ruído relevante a linha de caminho de ferro e a estação de Riachos 

que se desenvolve junto da confrontação noroeste da propriedade da unidade industrial em análise. 

ndustrial, comercial e ou logística, presente na zona industrial 

de Riachos constituem também fontes de ruído associado sobretudo ao funcionamento de 

Para caracterização sonora do local foram utilizados os valores obtidos na Avaliação de Ruído 

Centro Tecnológico das Indústrias do Couro - que constitui um 

exo F do Volume 2 – Anexos 

As medições de ruído, que pretendem ser representativas da área de estudo, foram efetuadas de 

forma a assegurar o cabal cumprimento dos “Critérios transitórios relativos à representatividade das 

Lei n.º 9/2007”, constantes da circular n.º02/2007 do IPAC 

As medições de ruído ambiente (registado através do parâmetro LAeq) foram efetuadas com um 

objeto de verificação metrológica 

periódica, munido de microfone de alta sensibilidade e filtros de análise estatística.  

O microfone foi equipado com um protetor de vento para evitar sinais de baixa frequência provocados 

se com a malha de ponderação A, assim, qualquer 

Durante as medições foi utilizado um tripé para garantir estabilidade ao sistema de medida. Antes de 

foi convenientemente calibrado com um calibrador.  
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• Ponto1 designado por P1: interior de recetor sensível (habitação) nas águas furtadas; 

medição em três posições distanciadas pelo 0,7m ent

1,0m de janelas ou entradas de ar; tipo de solo e terreno entre Fonte e Recetor: solo refletor, 

plano, sem obstáculos.  

• Ponto designado por P2: junto a recetor sensível (habitação), a cerca de 45 m a este da 

unidade; medição a 4 m de altura, afastado 3,5 de paredes ou outras estruturas refletoras; 

tipo de solo e terreno entre Fonte e Recetor: solo poroso, em terreno plano, sem obstáculos. 

A campanha foi efetuada nos dias 

com a instalação em funcionamento,

com a fábrica em período de paragem,

Equipamento Utilizado 

Para realização da avaliação acústica foram utilizados os seguintes equipamentos:

• Sonómetro analisador modular de precisão marca Brüel & Kjær, modelo 2260, n.º de série 

2124508, classe de precisão 1, com medição simultânea em Slow, fast e impulse; em dB e 

dB(A); análise de frequência (1

• Microfone marca Brüel & Kjær, mo

• Regulador sonoro marca Brüel & Kjær, modelo 4231, n.º de série

precisão 0; 

• Psicrómetro digital marca TSI Incorporated, modelo 9

O equipamento encontrava-se de acordo com o Regulamento Geral de Controlo Metrológico dos 

Sonómetros. 

Recetores Sensíveis 

A campanha foi efetuada no interior das

nas habitações mais próximas das 

no Desenho EIA-FT-09. 

Caracterização do Ruído Ambiente (com equipamento em funcionamento) e Ruído Residual 

(com equipamento parado)  

No tratamento dos dados obtidos foram verificadas e aplicadas as correções tonais e impulsivas

ruído ambiente (com equipamento em funcionamento), que se julgaram necessárias. Nos quadros 

seguintes resumem-se os resultados obtidos, com todo o equipamento a funcionar

e com o equipamento parado (Ruído Residual)
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onto1 designado por P1: interior de recetor sensível (habitação) nas águas furtadas; 

medição em três posições distanciadas pelo 0,7m entre si, a pelo menos 0,5 m de paredes e 

1,0m de janelas ou entradas de ar; tipo de solo e terreno entre Fonte e Recetor: solo refletor, 

 

onto designado por P2: junto a recetor sensível (habitação), a cerca de 45 m a este da 

medição a 4 m de altura, afastado 3,5 de paredes ou outras estruturas refletoras; 

tipo de solo e terreno entre Fonte e Recetor: solo poroso, em terreno plano, sem obstáculos. 

A campanha foi efetuada nos dias 11 e 12 de setembro de 2013, para avaliação do 

com a instalação em funcionamento, e 13 e 14 de março de 2014, para avaliação de ruído residual, 

com a fábrica em período de paragem, em período diurno, período entardecer e período noturno

avaliação acústica foram utilizados os seguintes equipamentos:

Sonómetro analisador modular de precisão marca Brüel & Kjær, modelo 2260, n.º de série 

2124508, classe de precisão 1, com medição simultânea em Slow, fast e impulse; em dB e 

requência (1/3 oitava); análise estatística; 

Microfone marca Brüel & Kjær, modelo 4189, n.º de série 2117467; 

Regulador sonoro marca Brüel & Kjær, modelo 4231, n.º de série 

Psicrómetro digital marca TSI Incorporated, modelo 9545, n.º de série T95450735004. 

se de acordo com o Regulamento Geral de Controlo Metrológico dos 

no interior das habitações localizadas no recinto da fábrica (P1), bem como 

s habitações mais próximas das instalações da Torrejana, S.A. (P2), cuja localização se visualiza 

do Ruído Ambiente (com equipamento em funcionamento) e Ruído Residual 

obtidos foram verificadas e aplicadas as correções tonais e impulsivas

ruído ambiente (com equipamento em funcionamento), que se julgaram necessárias. Nos quadros 

resultados obtidos, com todo o equipamento a funcionar

e com o equipamento parado (Ruído Residual).  

onto1 designado por P1: interior de recetor sensível (habitação) nas águas furtadas; 

re si, a pelo menos 0,5 m de paredes e 

1,0m de janelas ou entradas de ar; tipo de solo e terreno entre Fonte e Recetor: solo refletor, 

onto designado por P2: junto a recetor sensível (habitação), a cerca de 45 m a este da 

medição a 4 m de altura, afastado 3,5 de paredes ou outras estruturas refletoras; 

tipo de solo e terreno entre Fonte e Recetor: solo poroso, em terreno plano, sem obstáculos.  

, para avaliação do ruído ambiente, 

, para avaliação de ruído residual, 

do entardecer e período noturno. 

avaliação acústica foram utilizados os seguintes equipamentos: 

Sonómetro analisador modular de precisão marca Brüel & Kjær, modelo 2260, n.º de série 

2124508, classe de precisão 1, com medição simultânea em Slow, fast e impulse; em dB e 

 2147213, classe de 

545, n.º de série T95450735004.  

se de acordo com o Regulamento Geral de Controlo Metrológico dos 

da fábrica (P1), bem como 

cuja localização se visualiza 

do Ruído Ambiente (com equipamento em funcionamento) e Ruído Residual 

obtidos foram verificadas e aplicadas as correções tonais e impulsivas do 

ruído ambiente (com equipamento em funcionamento), que se julgaram necessárias. Nos quadros 

resultados obtidos, com todo o equipamento a funcionar (Ruído Ambiente) 
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Quadro 5.23 – Níveis sonoros obtidos nas campanhas de medição efetuadas, com os equipamentos em 

Ponto 
Ruído diurno

Lar

dB(A)

1 28.1

2 60,7

Quadro 5.24 – Níveis sonoros obtidos nas campanhas de medição efetuadas, com os equipamentos em 

Ponto 
Ruído diurno

Lar

dB(A)

1 

2 61.7

Conforme disposto no n.º 5 do artigo 13.º do Decreto

indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de receção inferior ou igual a 27 dB(A), não 

se aplica o critério da incomodidade, razão pela qual não se procedeu à avaliação de ruído residual 

no ponto P1. 

Os ensaios basearam-se na medição dos nív

períodos de referência. O diferencial registado nas medições realizadas em dias distintos não 

excedeu 5 dB(A) em nenhum dos períodos de amostragem, considerando

critérios definidos na Circular do IPAC (anteriormente mencionada). As medições são assim 

consideradas representativas do ambiente sonoro da área de estudo. 

De acordo com o Regulamento Geral do Ruído o critério da incomodidade é cumprido sempre que a 

diferença entre o valor do indicador L(índice Aeq) do ruído ambiente determinado durante a 

ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador L(índice 

Aeq) do ruído residual, não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do

entardecer e 3 dB(A) no período noturno. 

5.8 SISTEMAS ECOLÓGICOS

5.8.1 CARACTERÍSTICAS BIOCLIMÁTICAS E 

Tendo como referência a classificação de Rivas

insere-se na região Mediterrânica, que se 

um período de estio de pelo menos 2 meses em que a precipitação é inferior ao dobro da temperatura 

média mensal. Assim, a área de estudo está integrada no bioclima Mediterrânico Pluviestacional 
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Níveis sonoros obtidos nas campanhas de medição efetuadas, com os equipamentos em 
funcionamento (Ruído Ambiente) 

Ruído diurno 
Lard 

dB(A) 

Ruído entardecer 
Lare 

dB(A) 

Ruído noturno
LArn

dB(A)

28.1 26.2 25.9 

60,7 59,3 52,1 

 

Níveis sonoros obtidos nas campanhas de medição efetuadas, com os equipamentos em 
paragem (Ruído residual) 

Ruído diurno 
Lard 

dB(A) 

Ruído entardecer 
Lare 

dB(A) 

Ruído noturno
LArn

dB(A)

- - - 

61.7 59.8 52.2 

Conforme disposto no n.º 5 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, para valor de

indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de receção inferior ou igual a 27 dB(A), não 

se aplica o critério da incomodidade, razão pela qual não se procedeu à avaliação de ruído residual 

se na medição dos níveis sonoros em dois dias distintos em cada um dos 

períodos de referência. O diferencial registado nas medições realizadas em dias distintos não 

excedeu 5 dB(A) em nenhum dos períodos de amostragem, considerando-se assim cumpridos os 

Circular do IPAC (anteriormente mencionada). As medições são assim 

consideradas representativas do ambiente sonoro da área de estudo.  

De acordo com o Regulamento Geral do Ruído o critério da incomodidade é cumprido sempre que a 

indicador L(índice Aeq) do ruído ambiente determinado durante a 

ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador L(índice 

Aeq) do ruído residual, não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do

entardecer e 3 dB(A) no período noturno.  

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

IOCLIMÁTICAS E BIOGEOGRÁFICAS 

Tendo como referência a classificação de Rivas-Martínez (2005), em termos bioclimáticos o local 

se na região Mediterrânica, que se caracteriza por possuir 4 estações bem definidas e existir 

um período de estio de pelo menos 2 meses em que a precipitação é inferior ao dobro da temperatura 

média mensal. Assim, a área de estudo está integrada no bioclima Mediterrânico Pluviestacional 
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Níveis sonoros obtidos nas campanhas de medição efetuadas, com os equipamentos em 

Ruído noturno 

n 

dB(A) 

 

 

Níveis sonoros obtidos nas campanhas de medição efetuadas, com os equipamentos em 

Ruído noturno 

n 

dB(A) 

 

Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, para valor de 

indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de receção inferior ou igual a 27 dB(A), não 

se aplica o critério da incomodidade, razão pela qual não se procedeu à avaliação de ruído residual 

dias distintos em cada um dos 

períodos de referência. O diferencial registado nas medições realizadas em dias distintos não 

se assim cumpridos os 

Circular do IPAC (anteriormente mencionada). As medições são assim 

De acordo com o Regulamento Geral do Ruído o critério da incomodidade é cumprido sempre que a 

indicador L(índice Aeq) do ruído ambiente determinado durante a 

ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador L(índice 

Aeq) do ruído residual, não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 

Martínez (2005), em termos bioclimáticos o local 

caracteriza por possuir 4 estações bem definidas e existir 

um período de estio de pelo menos 2 meses em que a precipitação é inferior ao dobro da temperatura 

média mensal. Assim, a área de estudo está integrada no bioclima Mediterrânico Pluviestacional 
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Oceânico e no andar bioclimático Termomediterrânico superior, sub

2008). 

O enquadramento biogeográfico da área, segundo Costa et al. (1999), é o seguinte:

Reino Holártico 

           Região Mediterrânica 

                     Região Mediterrânica Ocidental

                              Província Lusitano

                                                   Subprovincia Divisório Portuguesa

                                                                   

                                                                               

A vegetação natural potencial do local é constituída por bosques designados de freixiais (

Fraxinetum angustifoliae) e ulma

al., 1995), sendo que atualmente estas formações são inexistentes no território, encontrando

solo ocupado por cultivos ou infraestruturas industriais.

Em locais mais secos a série de

Quercetum suberis (Costa et al., 2012).

5.8.2 LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL

Relativamente ao enquadramento face às áreas nacionais classificadas, a área do projeto não está 

incluída em nenhuma zona classificada com estatuto de proteção. A zona classificada mais próxima, 

a Zona de Proteção Especial do Paul do Boquilobo (PTZPE0008 

de Setembro) fica a cerca de 2,6km (
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ânico e no andar bioclimático Termomediterrânico superior, sub-húmido inferior (Aguiar et al., 

O enquadramento biogeográfico da área, segundo Costa et al. (1999), é o seguinte:

ião Mediterrânica Ocidental 

Província Lusitano-Andaluza Litoral  

Subprovincia Divisório Portuguesa-Sadense  

                                                                   Sector Divisório Português 

                                                                               Distrito Ribatagano 

A vegetação natural potencial do local é constituída por bosques designados de freixiais (

) e ulmais (Aro italici-Ulmetum minoris) nos solos mais argilosos (Aguiar 

, 1995), sendo que atualmente estas formações são inexistentes no território, encontrando

solo ocupado por cultivos ou infraestruturas industriais. 

Em locais mais secos a série de vegetação corresponde aos sobreirais do 

, 2012). 

AMENTO LEGAL 

Relativamente ao enquadramento face às áreas nacionais classificadas, a área do projeto não está 

assificada com estatuto de proteção. A zona classificada mais próxima, 

a Zona de Proteção Especial do Paul do Boquilobo (PTZPE0008 - Decreto de Lei n.º 384B/99 de 23 

de Setembro) fica a cerca de 2,6km (Figura 5.24).  

húmido inferior (Aguiar et al., 

O enquadramento biogeográfico da área, segundo Costa et al. (1999), é o seguinte: 

A vegetação natural potencial do local é constituída por bosques designados de freixiais (Ficario-

) nos solos mais argilosos (Aguiar et 

, 1995), sendo que atualmente estas formações são inexistentes no território, encontrando-se o 

vegetação corresponde aos sobreirais do Asparago aphylli-

Relativamente ao enquadramento face às áreas nacionais classificadas, a área do projeto não está 

assificada com estatuto de proteção. A zona classificada mais próxima, 

Decreto de Lei n.º 384B/99 de 23 
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Figura 5.24 – Enquadramento, sobre imagem aérea, da localização da Fábrica Torrejana, S.A. em relação às 
áreas classificadas em Portugal: Áreas Protegidas (a verde); Sítios Rede Natura 2000 (SIC 

Proteção Especial (ZPE 

A área de estudo considerada no presente trabalho centrou

vedado, pela Fábrica Torrejana, S.

amostragens biológicas foram efetuadas para aferir a presença de espécies com interesse 

conservacionista.  

5.8.3 METODOLOGIA 

5.8.3.1 Flora e Vegetação

Flora e Vegetação 

A metodologia utilizada na caracterização da Flo

comunidades vegetais da área de estudo, procurando estabelecer as relações com os sistemas 

ecológicos envolventes e analisar a evolução da vegetação atual comparativamente com a vegetação 

natural potencial da região. Esta abordagem procura determinar quais as formações vegetais 

representadas em termos de diversidade florística e/ou relevância ecológica, tentando identificar e 

caracterizar as fitocenoses de maior interesse para conservação através da correspondên

tipos de habitats naturais que figuram no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (ALFA, 2004).

A amostragem da vegetação foi realizada em Julho de 2013 através de levantamentos florísticos 

realizados em parcelas de vegetação homogénea localizadas dent

2003).  
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Enquadramento, sobre imagem aérea, da localização da Fábrica Torrejana, S.A. em relação às 
Áreas Protegidas (a verde); Sítios Rede Natura 2000 (SIC 

Proteção Especial (ZPE – a laranja) (© Google earth). 

A área de estudo considerada no presente trabalho centrou-se na área ocupada, em perímetro 

vedado, pela Fábrica Torrejana, S.A. (ca 10ha) e na envolvente próxima de 200m onde as 

amostragens biológicas foram efetuadas para aferir a presença de espécies com interesse 

Flora e Vegetação 

A metodologia utilizada na caracterização da Flora e Vegetação permite uma análise global das 

comunidades vegetais da área de estudo, procurando estabelecer as relações com os sistemas 

ecológicos envolventes e analisar a evolução da vegetação atual comparativamente com a vegetação 

egião. Esta abordagem procura determinar quais as formações vegetais 

representadas em termos de diversidade florística e/ou relevância ecológica, tentando identificar e 

caracterizar as fitocenoses de maior interesse para conservação através da correspondên

tipos de habitats naturais que figuram no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (ALFA, 2004).

A amostragem da vegetação foi realizada em Julho de 2013 através de levantamentos florísticos 

realizados em parcelas de vegetação homogénea localizadas dentro da área de estudo (Capelo, 

119

 

Enquadramento, sobre imagem aérea, da localização da Fábrica Torrejana, S.A. em relação às 
Áreas Protegidas (a verde); Sítios Rede Natura 2000 (SIC – a azul); Zonas de 

se na área ocupada, em perímetro 

A. (ca 10ha) e na envolvente próxima de 200m onde as 

amostragens biológicas foram efetuadas para aferir a presença de espécies com interesse 

ra e Vegetação permite uma análise global das 

comunidades vegetais da área de estudo, procurando estabelecer as relações com os sistemas 

ecológicos envolventes e analisar a evolução da vegetação atual comparativamente com a vegetação 

egião. Esta abordagem procura determinar quais as formações vegetais 

representadas em termos de diversidade florística e/ou relevância ecológica, tentando identificar e 

caracterizar as fitocenoses de maior interesse para conservação através da correspondência aos 

tipos de habitats naturais que figuram no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (ALFA, 2004). 

A amostragem da vegetação foi realizada em Julho de 2013 através de levantamentos florísticos 

ro da área de estudo (Capelo, 
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Na prospeção de campo foram reconhecidas unidades com individualidade ecológica. Esta 

identificação foi feita com base na ocupação atual do solo, nas espécies e comunidades vegetais 

presentes nas unidades, que, pelo seu grau de naturalidade, complexidade e

representatividade no local podem apresentar maior ou menor valor para conservação. 

A identificação da flora foi realizada em campo e através da bibliografia adequada à área em estudo 

(Franco, 1971-1984; Franco & Rocha Afonso, 1994

Para integração das espécies e unidades ecológicas identificadas procedeu

legislação aplicável, programas em vigor e convenções internacionais (Anexo I), nomeadamente a 

Diretiva Comunitária Habitats (92/43/CEE), trans

de 24 de Abril, ajustada no Decreto

Natura 2000 (ICNF, 2012).  

Valorização da área de estudo para a 

A valorização da área de estudo para a componente Flora e Vegetação foi aferida através da 

determinação do valor de sensibilidade de cada unidade de paisagem. Esta classificação foi feita de 

acordo com um índice (que varia entre 1 

biológicas, tais como: naturalidade; interesse para conservação; composição florística e estatuto das 

espécies vegetais presentes (RELAPE 

ou em perigo de extinção). Para o cálculo

os critérios acima referidos tiveram igual ponderação. Ao somatório resultante desta valoração foi 

aplicada uma escala que categoriza os valores a aplicar em cada unidade ecológica presente na 

área. 

5.8.3.2 Fauna 

A caracterização da Fauna foi realizada com base em informação obtida através de trabalho de 

campo realizado na área de estudo, em pesquisa bibliográfica, consulta a especialistas e legislação 

aplicável. A amostragem da área ocorreu em 

características biológicas dos diferentes grupos faunísticos, foram adotadas diferentes metodologias.

Herpetofauna  

Foi realizada uma prospeção direcionada aos indivíduos adultos de anfíbios e répteis, com 

percursos pedestres diurnos para observação direta dos indivíduos, com atenção especial para todas 

as estruturas que poderiam servir de locais de refúgio, como pedras e outros objetos. As 

características da área de estudo, com fortes pressões ant

sugerem muito baixa disponibilidade de habitat para a ocorrência de anfíbios e impossibilitam a 

realização de uma prospeção direcionada para larvas e girinos.
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Na prospeção de campo foram reconhecidas unidades com individualidade ecológica. Esta 

identificação foi feita com base na ocupação atual do solo, nas espécies e comunidades vegetais 

presentes nas unidades, que, pelo seu grau de naturalidade, complexidade e

representatividade no local podem apresentar maior ou menor valor para conservação. 

A identificação da flora foi realizada em campo e através da bibliografia adequada à área em estudo 

1984; Franco & Rocha Afonso, 1994-2003; Castroviejo, 1986-2008). 

Para integração das espécies e unidades ecológicas identificadas procedeu

legislação aplicável, programas em vigor e convenções internacionais (Anexo I), nomeadamente a 

Diretiva Comunitária Habitats (92/43/CEE), transposta para Portugal pelo Decreto

de 24 de Abril, ajustada no Decreto-Lei n.º n.º49/05, de 24 de Fevereiro e o Plano Sectorial da Rede 

Valorização da área de estudo para a flora e vegetação  

a de estudo para a componente Flora e Vegetação foi aferida através da 

determinação do valor de sensibilidade de cada unidade de paisagem. Esta classificação foi feita de 

acordo com um índice (que varia entre 1 – nula - e 5 - elevada) que incorpora diversa

biológicas, tais como: naturalidade; interesse para conservação; composição florística e estatuto das 

espécies vegetais presentes (RELAPE - espécies da flora raras, endémicas, localizadas, ameaçadas 

ou em perigo de extinção). Para o cálculo do valor final de sensibilidade ecológica para a flora todos 

os critérios acima referidos tiveram igual ponderação. Ao somatório resultante desta valoração foi 

aplicada uma escala que categoriza os valores a aplicar em cada unidade ecológica presente na 

A caracterização da Fauna foi realizada com base em informação obtida através de trabalho de 

campo realizado na área de estudo, em pesquisa bibliográfica, consulta a especialistas e legislação 

aplicável. A amostragem da área ocorreu em Julho de 2013 e, tendo em conta a área de estudo e as 

características biológicas dos diferentes grupos faunísticos, foram adotadas diferentes metodologias.

Foi realizada uma prospeção direcionada aos indivíduos adultos de anfíbios e répteis, com 

percursos pedestres diurnos para observação direta dos indivíduos, com atenção especial para todas 

as estruturas que poderiam servir de locais de refúgio, como pedras e outros objetos. As 

características da área de estudo, com fortes pressões antrópicas e sem linhas ou massas de água, 

sugerem muito baixa disponibilidade de habitat para a ocorrência de anfíbios e impossibilitam a 

realização de uma prospeção direcionada para larvas e girinos. 

Na prospeção de campo foram reconhecidas unidades com individualidade ecológica. Esta 

identificação foi feita com base na ocupação atual do solo, nas espécies e comunidades vegetais 

presentes nas unidades, que, pelo seu grau de naturalidade, complexidade estrutural, e 

representatividade no local podem apresentar maior ou menor valor para conservação.  

A identificação da flora foi realizada em campo e através da bibliografia adequada à área em estudo 

2008).  

Para integração das espécies e unidades ecológicas identificadas procedeu-se à consulta da 

legislação aplicável, programas em vigor e convenções internacionais (Anexo I), nomeadamente a 

posta para Portugal pelo Decreto-Lei n.º n.º140/99, 

Lei n.º n.º49/05, de 24 de Fevereiro e o Plano Sectorial da Rede 

a de estudo para a componente Flora e Vegetação foi aferida através da 

determinação do valor de sensibilidade de cada unidade de paisagem. Esta classificação foi feita de 

elevada) que incorpora diversas variáveis eco-

biológicas, tais como: naturalidade; interesse para conservação; composição florística e estatuto das 

espécies da flora raras, endémicas, localizadas, ameaçadas 

do valor final de sensibilidade ecológica para a flora todos 

os critérios acima referidos tiveram igual ponderação. Ao somatório resultante desta valoração foi 

aplicada uma escala que categoriza os valores a aplicar em cada unidade ecológica presente na 

A caracterização da Fauna foi realizada com base em informação obtida através de trabalho de 

campo realizado na área de estudo, em pesquisa bibliográfica, consulta a especialistas e legislação 

e, tendo em conta a área de estudo e as 

características biológicas dos diferentes grupos faunísticos, foram adotadas diferentes metodologias. 

Foi realizada uma prospeção direcionada aos indivíduos adultos de anfíbios e répteis, com recurso a 

percursos pedestres diurnos para observação direta dos indivíduos, com atenção especial para todas 

as estruturas que poderiam servir de locais de refúgio, como pedras e outros objetos. As 

rópicas e sem linhas ou massas de água, 

sugerem muito baixa disponibilidade de habitat para a ocorrência de anfíbios e impossibilitam a 
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A situação de referência para ambos os grupos (anfíbios e

base em bibliografia (Cabral et al., 2005; Ferrand de Almeida et al., 2001; Loureiro et al., 2008), 

considerando-se como espécies de ocorrência potencial aquelas cujas áreas de distribuição 

incluíssem a área de estudo e as exigências bio

desta. 

Avifauna 

Tendo em consideração a pequena dimensão da área de estudo utilizou

para estudo da avifauna (Bibby et al. 2000). Os diversos biótopos da área de

percorridos por um transeto linear, registando

limite de distância. Para elaboração de uma lista de presença, registaram

fora do transeto. 

A informação recolhida no campo foi complementada com:

� consulta de bibliografia especializada sobre a distribuição e requisitos ecológicos das aves 

que ocorrem em Portugal (Cramp, 1998; Svensson et al., 2012; Cabral et al., 2005; Equipa 

Atlas, 2008); 

� informação obtida em bases de d

http://birdlaa5.memset.net/worldbirds/portugal.php

http://www.biodiversity4all.org/

Esta pesquisa permitiu listar as espécies que potencialmente podem ocorrer na área, i.e. aquelas 

que, por exibirem uma área de distribuição e uma gama de exigências ecológicas coerentes com as 

características da área estudada, são passíveis de ocorrer na área de estu

Foram ainda tidas em consideração as espécies observadas pela equipa na zona envolvente à área 

de estudo. Dada a grande mobilidade das aves, as espécies observadas na área envolvente terão 

uma elevada probabilidade de ocorrerem também na área de estudo

referência a estas espécies contribuiria para melhorar a caracterização da área. As espécies de 

ocorrência potencial referem-se, contudo, apenas à área de estudo propriamente dita.

O comportamento migrador ou dispersivo caract

consideravelmente a composição das comunidades avifaunísticas ao longo do ano. Por este motivo, 

indica-se também, numa escala regional, a fenologia das espécies, ou seja, a variação sazonal no 

seu ciclo de vida. Os critérios apresentados foram baseados naqueles que são referidos no Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005), com algumas adaptações. Em termos de 

categorias utilizadas, incluiu-se a categoria adicional “Migrador de passagem” 

ocorrência é regular nos períodos de migração. Das espécies consideradas “Visitantes” separou

as invernantes, cuja presença no local é regular, das “Ocasionais” cuja ocorrência é essencialmente 
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A situação de referência para ambos os grupos (anfíbios e répteis) foi caracterizada, também, com 

base em bibliografia (Cabral et al., 2005; Ferrand de Almeida et al., 2001; Loureiro et al., 2008), 

se como espécies de ocorrência potencial aquelas cujas áreas de distribuição 

do e as exigências bio-ecológicas fossem adequadas às características 

Tendo em consideração a pequena dimensão da área de estudo utilizou-se o método dos transetos 

para estudo da avifauna (Bibby et al. 2000). Os diversos biótopos da área de

percorridos por um transeto linear, registando-se todos os indivíduos observados e escutados sem 

limite de distância. Para elaboração de uma lista de presença, registaram-se todas as aves detetadas 

campo foi complementada com: 

consulta de bibliografia especializada sobre a distribuição e requisitos ecológicos das aves 

que ocorrem em Portugal (Cramp, 1998; Svensson et al., 2012; Cabral et al., 2005; Equipa 

informação obtida em bases de dados públicas (PortugalAves 

http://birdlaa5.memset.net/worldbirds/portugal.php; 

http://www.biodiversity4all.org/ ). 

sa permitiu listar as espécies que potencialmente podem ocorrer na área, i.e. aquelas 

que, por exibirem uma área de distribuição e uma gama de exigências ecológicas coerentes com as 

características da área estudada, são passíveis de ocorrer na área de estudo. 

Foram ainda tidas em consideração as espécies observadas pela equipa na zona envolvente à área 

de estudo. Dada a grande mobilidade das aves, as espécies observadas na área envolvente terão 

uma elevada probabilidade de ocorrerem também na área de estudo. Considerou

referência a estas espécies contribuiria para melhorar a caracterização da área. As espécies de 

se, contudo, apenas à área de estudo propriamente dita.

O comportamento migrador ou dispersivo característico de muitas espécies de aves faz variar 

consideravelmente a composição das comunidades avifaunísticas ao longo do ano. Por este motivo, 

se também, numa escala regional, a fenologia das espécies, ou seja, a variação sazonal no 

a. Os critérios apresentados foram baseados naqueles que são referidos no Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005), com algumas adaptações. Em termos de 

se a categoria adicional “Migrador de passagem” 

ocorrência é regular nos períodos de migração. Das espécies consideradas “Visitantes” separou

as invernantes, cuja presença no local é regular, das “Ocasionais” cuja ocorrência é essencialmente 
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répteis) foi caracterizada, também, com 

base em bibliografia (Cabral et al., 2005; Ferrand de Almeida et al., 2001; Loureiro et al., 2008), 

se como espécies de ocorrência potencial aquelas cujas áreas de distribuição 

ecológicas fossem adequadas às características 

se o método dos transetos 

para estudo da avifauna (Bibby et al. 2000). Os diversos biótopos da área de estudo foram 

se todos os indivíduos observados e escutados sem 

se todas as aves detetadas 

consulta de bibliografia especializada sobre a distribuição e requisitos ecológicos das aves 

que ocorrem em Portugal (Cramp, 1998; Svensson et al., 2012; Cabral et al., 2005; Equipa 

ados públicas (PortugalAves 

Biodiversity4All 

sa permitiu listar as espécies que potencialmente podem ocorrer na área, i.e. aquelas 

que, por exibirem uma área de distribuição e uma gama de exigências ecológicas coerentes com as 

Foram ainda tidas em consideração as espécies observadas pela equipa na zona envolvente à área 

de estudo. Dada a grande mobilidade das aves, as espécies observadas na área envolvente terão 

. Considerou-se, assim, que a 

referência a estas espécies contribuiria para melhorar a caracterização da área. As espécies de 

se, contudo, apenas à área de estudo propriamente dita. 

erístico de muitas espécies de aves faz variar 

consideravelmente a composição das comunidades avifaunísticas ao longo do ano. Por este motivo, 

se também, numa escala regional, a fenologia das espécies, ou seja, a variação sazonal no 

a. Os critérios apresentados foram baseados naqueles que são referidos no Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005), com algumas adaptações. Em termos de 

se a categoria adicional “Migrador de passagem” para espécies cuja 

ocorrência é regular nos períodos de migração. Das espécies consideradas “Visitantes” separou-se 

as invernantes, cuja presença no local é regular, das “Ocasionais” cuja ocorrência é essencialmente 
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irregular, dado ter implicações distinta

as seguintes:  

• Residente (Res): espécie que ocorre durante todo o ano e que se reproduz na área;

• Visitante (Vis): equivalente a invernante; espécie que se encontra presente durante o Outo

e Inverno e que não se reproduz na área;

• Migrador reprodutor (MgRep): espécie que se encontra presente durante o período 

reprodutor, isto é, essencialmente desde o final do Inverno até meados do Verão;

• Migrador de passagem (MP): espécie que ocorre d

pós nupciais, sobretudo no início da Primavera e do Outono;

• Ocasional (Oc): espécie que ocorre ocasionalmente, com pouca frequência e sem 

regularidade (contrastando neste último aspeto com o anterior “migrador de 

É de realçar que tanto os migradores reprodutores como os residentes são potenciais nidificantes na 

área de estudo. A análise das espécies em função da sua fenologia possibilita também a inclusão de 

espécies cuja presença não é possível detetar

tempo e que não permitem avaliar todo o ciclo anual, como foi o caso.

Mamofauna 

O levantamento de campo para este grupo baseou

presença, uma vez que estas espécies são, na sua maioria, pouco conspícuas e de atividade 

noturna, o que dificulta a sua observação direta. Assim, foi realizada uma pros

presença (e.g.. pegadas, dejetos) na área de estudo. 

Dada a dificuldade de deteção destas espécies, a lista de ocorrência potencial, por as espécies 

exibirem uma área de distribuição que abrange a área de estudo e terem uma gama de ex

ecológicas adequadas às características da área em questão, foi baseada, prioritariamente, na 

informação recolhida por consulta bibliográfica (Cabral et al., 2005; IUCN, 2006; MacDonald & Barret, 

1993. No que respeita especificamente os Quiróptero

específicas deste grupo (impossibilidade de distinção visual entre espécies), procedeu

recolha bibliográfica e à consulta de especialistas (Cabral et al., 2005; IUCN, 2006; Palmeirim & 

Rodrigues, 1992), tendo para isso sido considerado não só a distribuição e requisitos ecológicos das 

diferentes espécies, mas também os abrigos existentes nas proximidades da área de estudo.

Valorização da área de estudo para a fauna 

A importância relativa da área de est

répteis, aves e mamíferos), foi analisada tendo em conta as espécies presentes, o seu estatuto de 

conservação e a área e padrão de distribuição mundial e nacional. Sob uma perspetiva faunística, 

importância global da área de estudo resulta do somatório do seu valor parcelar para os vários grupos 
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irregular, dado ter implicações distintas neste âmbito. As categorias fenológicas utilizadas foram então 

Residente (Res): espécie que ocorre durante todo o ano e que se reproduz na área;

Visitante (Vis): equivalente a invernante; espécie que se encontra presente durante o Outo

e Inverno e que não se reproduz na área; 

Migrador reprodutor (MgRep): espécie que se encontra presente durante o período 

reprodutor, isto é, essencialmente desde o final do Inverno até meados do Verão;

Migrador de passagem (MP): espécie que ocorre durante as passagens migratórias pré e/ou 

pós nupciais, sobretudo no início da Primavera e do Outono; 

Ocasional (Oc): espécie que ocorre ocasionalmente, com pouca frequência e sem 

regularidade (contrastando neste último aspeto com o anterior “migrador de passagem”).

É de realçar que tanto os migradores reprodutores como os residentes são potenciais nidificantes na 

área de estudo. A análise das espécies em função da sua fenologia possibilita também a inclusão de 

espécies cuja presença não é possível detetar em prospeções de campo muito concentradas no 

tempo e que não permitem avaliar todo o ciclo anual, como foi o caso. 

O levantamento de campo para este grupo baseou-se na pesquisa e deteção de indícios de 

presença, uma vez que estas espécies são, na sua maioria, pouco conspícuas e de atividade 

noturna, o que dificulta a sua observação direta. Assim, foi realizada uma prospeção de indícios de 

presença (e.g.. pegadas, dejetos) na área de estudo.  

Dada a dificuldade de deteção destas espécies, a lista de ocorrência potencial, por as espécies 

exibirem uma área de distribuição que abrange a área de estudo e terem uma gama de ex

ecológicas adequadas às características da área em questão, foi baseada, prioritariamente, na 

informação recolhida por consulta bibliográfica (Cabral et al., 2005; IUCN, 2006; MacDonald & Barret, 

1993. No que respeita especificamente os Quirópteros, dado as dificuldades de prospeção muito 

específicas deste grupo (impossibilidade de distinção visual entre espécies), procedeu

recolha bibliográfica e à consulta de especialistas (Cabral et al., 2005; IUCN, 2006; Palmeirim & 

, tendo para isso sido considerado não só a distribuição e requisitos ecológicos das 

diferentes espécies, mas também os abrigos existentes nas proximidades da área de estudo.

Valorização da área de estudo para a fauna  

A importância relativa da área de estudo, para cada grupo de vertebrados aí existentes (anfíbios, 

répteis, aves e mamíferos), foi analisada tendo em conta as espécies presentes, o seu estatuto de 

conservação e a área e padrão de distribuição mundial e nacional. Sob uma perspetiva faunística, 

importância global da área de estudo resulta do somatório do seu valor parcelar para os vários grupos 

s neste âmbito. As categorias fenológicas utilizadas foram então 

Residente (Res): espécie que ocorre durante todo o ano e que se reproduz na área; 

Visitante (Vis): equivalente a invernante; espécie que se encontra presente durante o Outono 

Migrador reprodutor (MgRep): espécie que se encontra presente durante o período 

reprodutor, isto é, essencialmente desde o final do Inverno até meados do Verão; 

urante as passagens migratórias pré e/ou 

Ocasional (Oc): espécie que ocorre ocasionalmente, com pouca frequência e sem 

passagem”). 

É de realçar que tanto os migradores reprodutores como os residentes são potenciais nidificantes na 

área de estudo. A análise das espécies em função da sua fenologia possibilita também a inclusão de 

em prospeções de campo muito concentradas no 

se na pesquisa e deteção de indícios de 

presença, uma vez que estas espécies são, na sua maioria, pouco conspícuas e de atividade 

peção de indícios de 

Dada a dificuldade de deteção destas espécies, a lista de ocorrência potencial, por as espécies 

exibirem uma área de distribuição que abrange a área de estudo e terem uma gama de exigências 

ecológicas adequadas às características da área em questão, foi baseada, prioritariamente, na 

informação recolhida por consulta bibliográfica (Cabral et al., 2005; IUCN, 2006; MacDonald & Barret, 

s, dado as dificuldades de prospeção muito 

específicas deste grupo (impossibilidade de distinção visual entre espécies), procedeu-se apenas a 

recolha bibliográfica e à consulta de especialistas (Cabral et al., 2005; IUCN, 2006; Palmeirim & 

, tendo para isso sido considerado não só a distribuição e requisitos ecológicos das 

diferentes espécies, mas também os abrigos existentes nas proximidades da área de estudo. 

udo, para cada grupo de vertebrados aí existentes (anfíbios, 

répteis, aves e mamíferos), foi analisada tendo em conta as espécies presentes, o seu estatuto de 

conservação e a área e padrão de distribuição mundial e nacional. Sob uma perspetiva faunística, a 

importância global da área de estudo resulta do somatório do seu valor parcelar para os vários grupos 
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de vertebrados terrestres. Assim, foram utilizados quatro fatores avaliadores da relevância para cada 

biótopo: 

• Importância para os anfíbios;

• Importância para os répteis;

• Importância para as aves;

• Importância para os mamíferos.

No presente trabalho, a avaliação dos diversos fatores discriminantes foi realizada de modo 

qualitativo, tendo-se aplicado a seguinte escala adaptada de SETRA (1983):

• nível 0: sem interesse - 0 pontos;

• nível 1: com pouco interesse 

• nível 2: interessante - 4 pontos;

• nível 3: com muito interesse 

Os instrumentos legais para proteção de espécies e habitats utilizados foram os seguintes (Anexo I):

• Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005): onde constam as 

Categorias do IUCN (The World Conservation Union) a Nível Regional, vulgarmente conhecidas como 

estatuto de conservação; e onde se incluem as espécies presentes em Portugal;

• Anexos da Diretiva Aves;

• Anexos da Diretiva Habitats;

• Anexos da Convenção de Berna; 

• Anexos da Convenção de Bona;

• Anexos da Convenção de Cites;

• Classificação SPEC, realizada pela Birdlife International, que confere estatutos de 

conservação mais atuais e numa perspetiva global e não local (Tucker & Heath 1994) às espécies de 

aves.  

Nesta perspetiva, foram consideradas como espécies de interesse prioritário as que satisfazem pelo 

menos um dos seguintes critérios:

• Apresentem no Livro Vermelho dos Ve

ameaça (Criticamente em Perigo 

como Quase Ameaçado (NT); 

• Estejam incluídas no Anexo I da Diretiva Aves, ou classificadas dentro das duas

categorias SPEC (caso sejam espécies de aves);

• Estejam incluídas no Anexos II e/ou IV da Diretiva Habitats (caso sejam espécies de anfíbios, 

répteis e mamíferos); 

• Sejam endemismos ibéricos ou nacionais.

 

Volume 1 – Relatório Síntese 

de vertebrados terrestres. Assim, foram utilizados quatro fatores avaliadores da relevância para cada 

Importância para os anfíbios; 

ncia para os répteis; 

Importância para as aves; 

Importância para os mamíferos. 

No presente trabalho, a avaliação dos diversos fatores discriminantes foi realizada de modo 

se aplicado a seguinte escala adaptada de SETRA (1983): 

0 pontos; 

nível 1: com pouco interesse - 1 ponto; 

4 pontos; 

nível 3: com muito interesse - 9 pontos; 

Os instrumentos legais para proteção de espécies e habitats utilizados foram os seguintes (Anexo I):

ivro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005): onde constam as 

Categorias do IUCN (The World Conservation Union) a Nível Regional, vulgarmente conhecidas como 

estatuto de conservação; e onde se incluem as espécies presentes em Portugal; 

Anexos da Diretiva Aves; 

Anexos da Diretiva Habitats; 

Anexos da Convenção de Berna;  

Anexos da Convenção de Bona; 

Anexos da Convenção de Cites; 

Classificação SPEC, realizada pela Birdlife International, que confere estatutos de 

atuais e numa perspetiva global e não local (Tucker & Heath 1994) às espécies de 

Nesta perspetiva, foram consideradas como espécies de interesse prioritário as que satisfazem pelo 

menos um dos seguintes critérios: 

Apresentem no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005) estatuto de 

ameaça (Criticamente em Perigo – CR; Em Perigo – EN; Vulnerável - VU) ou estejam classificadas 

Estejam incluídas no Anexo I da Diretiva Aves, ou classificadas dentro das duas

categorias SPEC (caso sejam espécies de aves); 

Estejam incluídas no Anexos II e/ou IV da Diretiva Habitats (caso sejam espécies de anfíbios, 

Sejam endemismos ibéricos ou nacionais. 
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de vertebrados terrestres. Assim, foram utilizados quatro fatores avaliadores da relevância para cada 

No presente trabalho, a avaliação dos diversos fatores discriminantes foi realizada de modo 

Os instrumentos legais para proteção de espécies e habitats utilizados foram os seguintes (Anexo I): 

ivro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005): onde constam as 

Categorias do IUCN (The World Conservation Union) a Nível Regional, vulgarmente conhecidas como 

 

Classificação SPEC, realizada pela Birdlife International, que confere estatutos de 

atuais e numa perspetiva global e não local (Tucker & Heath 1994) às espécies de 

Nesta perspetiva, foram consideradas como espécies de interesse prioritário as que satisfazem pelo 

rtebrados de Portugal (Cabral et al., 2005) estatuto de 

VU) ou estejam classificadas 

Estejam incluídas no Anexo I da Diretiva Aves, ou classificadas dentro das duas primeiras 

Estejam incluídas no Anexos II e/ou IV da Diretiva Habitats (caso sejam espécies de anfíbios, 
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5.8.4 RESULTADOS 

5.8.4.1 Flora e Vegetação

Caraterização 

A área de estudo por se tratar de uma zona que corresponde à Lezíria do Tejo, onde os solos são 

maioritariamente de aluvião, encontra

Essencialmente foram identificados elementos herbáceos ruderais cor

nitrófilas (ricas em nutrientes), características de zonas alteradas como campos agrícolas e margens 

de caminhos, muitas delas designadas de infestantes, por estarem adaptadas à perturbação, seja 

pela mobilização do solo ou aplicaç

perenne), milho (Zea mays) e antigos olivais (

Nos solos arenosos mais secos encontra

formando um pequeno bosquete com z

coberto. Refere-se que os sobreiros estão protegidos pelo Decreto

Quanto à flora alóctone existente, foram identificadas 3 espécies exóticas de risco ecológico, sendo

que 2 delas estão listadas como invasoras pela equipa 

(http://invasoras.uc.pt/ consultado em Agosto 2013) (

Quadro 5.25 – Espécies exóticas de risco ecológi

Espécie

Conyza bonariensis 

Datura stramonium 

Oenothera stricta 

Vegetação / Unidades Ecológicas

Com base nas observações de campo das comunidades vegetais presentes, nos diferentes tipos de 

ocupação do solo e unidades de paisagem, 

Olival 

Formação arbórea antiga de Olea europaea

de novos exemplares de oliveira, em que no sub

de campos agrícolas como Heliotropium europaeum

stramonium, Solanum nigrum, Chenopodium album

arvensis, Raphanus raphanistrum
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Flora e Vegetação 

A área de estudo por se tratar de uma zona que corresponde à Lezíria do Tejo, onde os solos são 

maioritariamente de aluvião, encontra-se altamente artificializada pelo seu aproveitamento. 

Essencialmente foram identificados elementos herbáceos ruderais correspondentes a formações 

nitrófilas (ricas em nutrientes), características de zonas alteradas como campos agrícolas e margens 

de caminhos, muitas delas designadas de infestantes, por estarem adaptadas à perturbação, seja 

pela mobilização do solo ou aplicação de fertilizantes. Dominam culturas de azevém (

) e antigos olivais (Olea europaea var. europaea). 

Nos solos arenosos mais secos encontra-se regeneração natural de sobreiro (

formando um pequeno bosquete com zambujeiros (Olea europaea var. sylvestris

se que os sobreiros estão protegidos pelo Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio.

Quanto à flora alóctone existente, foram identificadas 3 espécies exóticas de risco ecológico, sendo

que 2 delas estão listadas como invasoras pela equipa Plantas invasoras em Portugal

consultado em Agosto 2013) (Quadro 5.25).  

Espécies exóticas de risco ecológico existentes na área de estudo

Espécie Nome comum

Conyza bonariensis (L.) Cronquist Avoadinha

Datura stramonium L. Figueira-do-inferno

Oenothera stricta Ledeb. ex Link - 

Vegetação / Unidades Ecológicas 

Com base nas observações de campo das comunidades vegetais presentes, nos diferentes tipos de 

ocupação do solo e unidades de paisagem, foram discriminadas 6 unidades ecológicas:

Olea europaea var. europaea com recente plantação entre o compasso 

de novos exemplares de oliveira, em que no sub-coberto ocorrem espécies nitrófilas características 

Heliotropium europaeum, Portulaca oleracea, Oenothera stricta

Chenopodium album, Calendula arvensis, Urtica urens

Raphanus raphanistrum, Lavatera cretica, entre outras. 

A área de estudo por se tratar de uma zona que corresponde à Lezíria do Tejo, onde os solos são 

se altamente artificializada pelo seu aproveitamento. 

respondentes a formações 

nitrófilas (ricas em nutrientes), características de zonas alteradas como campos agrícolas e margens 

de caminhos, muitas delas designadas de infestantes, por estarem adaptadas à perturbação, seja 

ão de fertilizantes. Dominam culturas de azevém (Lolium 

regeneração natural de sobreiro (Quercus suber) 

sylvestris) e matos no sub-

Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio. 

Quanto à flora alóctone existente, foram identificadas 3 espécies exóticas de risco ecológico, sendo 

Plantas invasoras em Portugal 

co existentes na área de estudo 

Nome comum 

Avoadinha 

inferno 

Com base nas observações de campo das comunidades vegetais presentes, nos diferentes tipos de 

foram discriminadas 6 unidades ecológicas: 

com recente plantação entre o compasso 

coberto ocorrem espécies nitrófilas características 

Oenothera stricta, Datura 

Urtica urens, Convolvulus 
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Pomar / Olival 

Formação arbórea plantada de laranjeira (

e amendoeira (Prunus dulcis) com elementos nitrófilos das 

como Lactuca serriola, Cichorium intybus

Milheiral 

Formação herbácea cultivada de milho (

Pastagem 

Formação herbácea semeada em prado permanente de azevém (

Prado nitrófilo 

Formação herbácea espontânea de locais ruderalizados e solos removidos, constituída 

essencialmente por espécies características da classe 

Foeniculum vulgare, Piptatherum miliaceum

incana, Rumex conglomeratus, Daucus carota

Maciço de arruamento 

Formação arbórea constituída por grevílea (

europaea), choupo-branco (Populus alba

e de enquadramento da rodovia.

Núcleo de sobreiro 

Formação arbórea de sobreiro (

esparsos formados de Q. suber

(arbustivo), Daphne gnidium, Asparagus aphyllus

estrutura fisionómica em termos de constituição de habitat natural da Diretiva 92/43/CEE com 

interesse para a conservação, ressalvando

169/2001 de 25 de Maio. 

Biótopos e Habitats Naturais 

A área em estudo não inclui formações vegetais que configuram habitats naturais da Diretiva 

92/43/CEE, atualmente definidos pelo Decreto
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Formação arbórea plantada de laranjeira (Citrus x sinenesis), oliveira (Olea europaea

) com elementos nitrófilos das Stellarietea mediae e 

Cichorium intybus, Avena barbata, Sonchus sp., Conyza bonariensis

Formação herbácea cultivada de milho (Zea mays). 

Formação herbácea semeada em prado permanente de azevém (Lolium perenne

Formação herbácea espontânea de locais ruderalizados e solos removidos, constituída 

essencialmente por espécies características da classe Artemisietea vulgaris como 

Piptatherum miliaceum, Scolymus hispanicus, Cichorium intybus, Hirschfeldia 

Daucus carota, Verbascum sp., Bromus sp., Heliotropium europaeum

Formação arbórea constituída por grevílea (Grevillea robusta), oliveira (Olea europaea

Populus alba) e outras espécies de interesse maioritariamente ornamental 

e de enquadramento da rodovia. 

Quercus suber) e oliveira (Olea europaea var. sylvestris

Q. suber (arbustivo), Pistacia lentiscus, Olea europaea

Asparagus aphyllus, Rhamnus alaternus. Esta unidade não apresenta 

estrutura fisionómica em termos de constituição de habitat natural da Diretiva 92/43/CEE com 

resse para a conservação, ressalvando-se que os sobreiros estão protegidos pelo Decreto

A área em estudo não inclui formações vegetais que configuram habitats naturais da Diretiva 

lmente definidos pelo Decreto-Lei nº 49/2005 pela legislação portuguesa. 
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Olea europaea var. europaea) 

e Artemisietea vulgaris 

Conyza bonariensis. 

Lolium perenne). 

Formação herbácea espontânea de locais ruderalizados e solos removidos, constituída 

como Dittrichia viscosa, 

um intybus, Hirschfeldia 

Heliotropium europaeum. 

Olea europaea var. 

) e outras espécies de interesse maioritariamente ornamental 

sylvestris) com matos 

Olea europaea var. sylvestris 

. Esta unidade não apresenta 

estrutura fisionómica em termos de constituição de habitat natural da Diretiva 92/43/CEE com 

se que os sobreiros estão protegidos pelo Decreto-Lei n.º 

A área em estudo não inclui formações vegetais que configuram habitats naturais da Diretiva 

Lei nº 49/2005 pela legislação portuguesa.  
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Na representação dos biótopos foi considerado o mosaico de habitats que compõem as manchas de 

vegetação na área de estudo e que se definiu na cartografia de acordo com a sua homogene

(Desenho EIA-FT-10). As zonas edificadas e o tecido urbano não foram cartografados.

Valorização da Área de Estudo

A valorização de cada unidade ecológica por ponderação de variáveis eco

Quadro 5.26. 

Quadro 5.26 - Valores de Sensibilidade Ambiental de cada unidade ecológica (1 
identificada na área da Fábrica Torrejana, S.A.. Classificação por ponderação de variáveis eco

Biótopo Naturalidade

Olival 

Olival 1 

Prado 
nitrófilo 2 

Laranjal/ 
Olival 

Olival 1 

Prado 
nitrófilo 2 

Milheiral 1 

Pastagem 1 

Prado nitrófilo 2 

Maciço de arruamento 1 

Núcleo 
de 

sobreiro 

Formação de 
sobreiro 4 

Matos 3 

Prado 
nitrófilo 2 

Quando analisada a tabela de sensibilidade ambiental verifica

são os naturais, associados ao núcleo de sobreiros, nomeadamente a formação de sobreiros e os 

matos. As formações que aparecem com valores mais baixos são as unidades antropizadas sendo 

bem visível a presença humana enquanto agente modificador da paisagem.

5.8.4.2 Fauna 

Herpetofauna  

Dado o facto de as características ecológicas da área serem pouco indicadas para a sobrevivência 

deste grupo, o número de espécies de ocorrência potencial é bastante reduzido. Assim, não foi 

possível detetar qualquer espécie de anfíbios ou répteis durante a amostragem.
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tação dos biótopos foi considerado o mosaico de habitats que compõem as manchas de 

vegetação na área de estudo e que se definiu na cartografia de acordo com a sua homogene

). As zonas edificadas e o tecido urbano não foram cartografados.

Valorização da Área de Estudo 

A valorização de cada unidade ecológica por ponderação de variáveis eco-biológicas está descrita no 

Valores de Sensibilidade Ambiental de cada unidade ecológica (1 – nula 
Fábrica Torrejana, S.A.. Classificação por ponderação de variáveis eco

Naturalidade Valor de 
conservação 

Valor 
florístico 

Estatuto 
espécies/ 

comunidades 
presentes 

 1 1 1 

 2 2 1 

 1 1 1 

 2 2 1 

 1 1 1 

 1 1 1 

 2 2 1 

 1 2 1 

 4 4 3 

 3 3 3 

 2 2 1 

Quando analisada a tabela de sensibilidade ambiental verifica-se que os biótopos mais importantes 

são os naturais, associados ao núcleo de sobreiros, nomeadamente a formação de sobreiros e os 

aparecem com valores mais baixos são as unidades antropizadas sendo 

bem visível a presença humana enquanto agente modificador da paisagem. 

Dado o facto de as características ecológicas da área serem pouco indicadas para a sobrevivência 

deste grupo, o número de espécies de ocorrência potencial é bastante reduzido. Assim, não foi 

possível detetar qualquer espécie de anfíbios ou répteis durante a amostragem. 

tação dos biótopos foi considerado o mosaico de habitats que compõem as manchas de 

vegetação na área de estudo e que se definiu na cartografia de acordo com a sua homogeneidade 

). As zonas edificadas e o tecido urbano não foram cartografados. 

biológicas está descrita no 

nula -  a 5 - elevada) 
Fábrica Torrejana, S.A.. Classificação por ponderação de variáveis eco-biológicas 

Total Sensibilidade 

4 1 

2 
7 2 

4 1 

2 
7 2 

4 1 

4 1 

7 2 

5 1 

15 4 

3 12 3 

7 2 

se que os biótopos mais importantes 

são os naturais, associados ao núcleo de sobreiros, nomeadamente a formação de sobreiros e os 

aparecem com valores mais baixos são as unidades antropizadas sendo 

Dado o facto de as características ecológicas da área serem pouco indicadas para a sobrevivência 

deste grupo, o número de espécies de ocorrência potencial é bastante reduzido. Assim, não foi 
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De acordo com a bibliografia, no local de estudo poderão ocorrer duas (11,8%) das 1

anfíbios existentes em Portugal Continental (

comum (Bufo bufo) e o Sapo-corredor

De acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados (Cabral et al. 2005) nenhuma das espécies que 

poderá ocorrer na área tem estatuto de conservação importante, estando ambas classificadas com o 

estatuto “Pouco Preocupante”. No entanto, há que ter em conta que ambas estão incluídas na 

Convenção de Berna: o sapo-comum no anexo III (Espécies de fauna prot

no anexo II (Espécies de fauna estritamente protegidas). O sapo

anexo B-IV (Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção 

rigorosa). 

Estas espécies têm características

diz respeito à estrutura do habitat (Loureiro et al., 2008). Dada a forte perturbação, falta de abrigos e 

cursos naturais de água doce e dimensões adequadas a área de estudo dificilmente s

espécies de anfíbios. 

Em relação aos répteis, e tendo novamente em conta a bibliografia consultada, podem ser 

encontrados na região sete (25%) das 28 espécies que ocorrem naturalmente no território continental 

português (Quadro G.2 do Anexo

apresenta pouco interesse para este grupo.

As sete espécies de répteis mencionadas na tabela estão incluídas em anexos da Convenção de 

Berna (o lagarto Lacerta lepida e a cobra

cinco no anexo III). O lagarto pode ser encontrado em areais costeiros e terrenos cultivados, 

escolhendo as zonas em que haja uma maior quantidade de abrigos. Todas as espécies são 

relativamente abundantes e, entre outros, capaz

que sofram a sua influência. Exemplo é a lagartixa

espécies mais abundantes e ubíquas de répteis do país, podendo ocorrer numa grande variedade de 

habitats, incluindo dunas costeiras, pinhais com solo arenoso, culturas e margens de caminhos. 

Assim, pode-se considerar que a área apresenta pouco interesse para este grupo.

Avifauna  

Das 288 espécies de aves de ocorrência regular em Portugal continental (Cabral et al. 2005

totalidade da área de estudo foram referenciadas 64 espécies de aves (22,2%), das quais 7 de 

ocorrência confirmada e 57 de ocorrência potencial (

Nas inventariações de avifauna é frequente ocorrer esta di

espécies potenciais que confirmadas, uma vez que este grupo de vertebrados apresenta grande 
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De acordo com a bibliografia, no local de estudo poderão ocorrer duas (11,8%) das 1

anfíbios existentes em Portugal Continental (Quadro G.1 do Anexo G do Volume 2 do EIA

corredor (Bufo calamita). 

De acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados (Cabral et al. 2005) nenhuma das espécies que 

oderá ocorrer na área tem estatuto de conservação importante, estando ambas classificadas com o 

estatuto “Pouco Preocupante”. No entanto, há que ter em conta que ambas estão incluídas na 

comum no anexo III (Espécies de fauna protegidas) e o sapo

no anexo II (Espécies de fauna estritamente protegidas). O sapo-corredor está ainda incluído no 

IV (Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção 

Estas espécies têm características preferencialmente terrestres e são relativamente tolerantes no que 

diz respeito à estrutura do habitat (Loureiro et al., 2008). Dada a forte perturbação, falta de abrigos e 

cursos naturais de água doce e dimensões adequadas a área de estudo dificilmente s

Em relação aos répteis, e tendo novamente em conta a bibliografia consultada, podem ser 

encontrados na região sete (25%) das 28 espécies que ocorrem naturalmente no território continental 

do Anexo G do Volume 2 do EIA).Assim, pode-se considerar que a área 

apresenta pouco interesse para este grupo. 

As sete espécies de répteis mencionadas na tabela estão incluídas em anexos da Convenção de 

e a cobra-de-ferradura Coluber hippocrepis no anexo II e as restantes 

cinco no anexo III). O lagarto pode ser encontrado em areais costeiros e terrenos cultivados, 

escolhendo as zonas em que haja uma maior quantidade de abrigos. Todas as espécies são 

relativamente abundantes e, entre outros, capazes de estar presnetes em ambientes humanizados ou 

que sofram a sua influência. Exemplo é a lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus

espécies mais abundantes e ubíquas de répteis do país, podendo ocorrer numa grande variedade de 

dunas costeiras, pinhais com solo arenoso, culturas e margens de caminhos. 

se considerar que a área apresenta pouco interesse para este grupo.

Das 288 espécies de aves de ocorrência regular em Portugal continental (Cabral et al. 2005

totalidade da área de estudo foram referenciadas 64 espécies de aves (22,2%), das quais 7 de 

ocorrência confirmada e 57 de ocorrência potencial (Quadro G.3 do Anexo G do Volume 2 do EIA

Nas inventariações de avifauna é frequente ocorrer esta discrepância de um maior número de 

espécies potenciais que confirmadas, uma vez que este grupo de vertebrados apresenta grande 
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De acordo com a bibliografia, no local de estudo poderão ocorrer duas (11,8%) das 17 espécies de 

Quadro G.1 do Anexo G do Volume 2 do EIA), o Sapo-

De acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados (Cabral et al. 2005) nenhuma das espécies que 

oderá ocorrer na área tem estatuto de conservação importante, estando ambas classificadas com o 

estatuto “Pouco Preocupante”. No entanto, há que ter em conta que ambas estão incluídas na 

egidas) e o sapo-corredor 

corredor está ainda incluído no 

IV (Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção 

preferencialmente terrestres e são relativamente tolerantes no que 

diz respeito à estrutura do habitat (Loureiro et al., 2008). Dada a forte perturbação, falta de abrigos e 

cursos naturais de água doce e dimensões adequadas a área de estudo dificilmente suportará outras 

Em relação aos répteis, e tendo novamente em conta a bibliografia consultada, podem ser 

encontrados na região sete (25%) das 28 espécies que ocorrem naturalmente no território continental 

se considerar que a área 

As sete espécies de répteis mencionadas na tabela estão incluídas em anexos da Convenção de 

no anexo II e as restantes 

cinco no anexo III). O lagarto pode ser encontrado em areais costeiros e terrenos cultivados, 

escolhendo as zonas em que haja uma maior quantidade de abrigos. Todas as espécies são 

es de estar presnetes em ambientes humanizados ou 

Psammodromus algirus), uma das 

espécies mais abundantes e ubíquas de répteis do país, podendo ocorrer numa grande variedade de 

dunas costeiras, pinhais com solo arenoso, culturas e margens de caminhos. 

se considerar que a área apresenta pouco interesse para este grupo. 

Das 288 espécies de aves de ocorrência regular em Portugal continental (Cabral et al. 2005), para a 

totalidade da área de estudo foram referenciadas 64 espécies de aves (22,2%), das quais 7 de 

do Anexo G do Volume 2 do EIA). 

screpância de um maior número de 

espécies potenciais que confirmadas, uma vez que este grupo de vertebrados apresenta grande 
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diversidade quanto à fenologia de ocorrência, elevada mobilidade e diferenças na sua conspicuidade 

ao longo do ano. 

Neste caso, o trabalho de campo foi realizado durante o Verão, as espécies não observadas 

correspondem sobretudo às aves invernantes. No entanto, a amostragem nesta altura do ano sofre 

algumas limitações, devido à menor a

realizadas na Primavera. 

A área estudada apresenta uma fraca diversidade de aves, e uma comunidade típica de meios 

bastante intervencionados pelo Homem. O baixo número de espécies detetadas e potenciais deve

à pequena dimensão da área de estudo e à b

domínio de zonas urbanizadas e habitats degradados.

Os biótopos com maior qualidade para as aves são: olival (55 espécies potenciais); laranjal/olival (54 

espécies potenciais); núcleo de sobreiros (56 e

dimensão faz com que a sua importância local e regional seja baixa.

A grande maioria das espécies de ocorrência confirmada e potencial na área apresentam o Estatuto 

Pouco preocupante (LC; 92,2%, n = 59). Três esp

(NT), uma espécie apresenta informação insuficiente (DD) e uma espécie não foi avaliada (NA).

As três espécies com estatuto NT serão de ocorrência pontual na área de estudo, sobretudo dentro 

dos limites da fábrica. A águia

enquanto a ocorrência potencial do papa

pontualmente ao período de migração. O picança

potencialmente na zona mais periférica, onde existe um núcleo de sobreiros.

Ao nível da protecção e conservação da natureza da União Europeia verifica

espécies que constam do Anexo I da Directiva AVES, que representam as espéci

medidas especiais de protecção e conservação, nomeadamente no referente aos respetivos habitats, 

com vista assegurar a sua sobrevivência e reprodução na área de distribuição.

De entre as espécies referenciadas salientam

Convenção de Bona, que representam as espécies migradoras com estatuto desfavorável e que 

exigem acordos internacionais para assegurar a sua conservação. A maioria das espécies 

referenciadas (58 em 64) está classificada ao abrigo da C

como estritamente protegidas (Anexo II) e 14 como protegidas (Anexo III).
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diversidade quanto à fenologia de ocorrência, elevada mobilidade e diferenças na sua conspicuidade 

rabalho de campo foi realizado durante o Verão, as espécies não observadas 

correspondem sobretudo às aves invernantes. No entanto, a amostragem nesta altura do ano sofre 

as limitações, devido à menor atividade vocal das aves relativamente às amostrage

A área estudada apresenta uma fraca diversidade de aves, e uma comunidade típica de meios 

bastante intervencionados pelo Homem. O baixo número de espécies detetadas e potenciais deve

à pequena dimensão da área de estudo e à baixa qualidade da mesma para as aves, devido ao claro 

domínio de zonas urbanizadas e habitats degradados. 

Os biótopos com maior qualidade para as aves são: olival (55 espécies potenciais); laranjal/olival (54 

espécies potenciais); núcleo de sobreiros (56 espécies potenciais). Contudo, a sua pequena 

dimensão faz com que a sua importância local e regional seja baixa. 

A grande maioria das espécies de ocorrência confirmada e potencial na área apresentam o Estatuto 

Pouco preocupante (LC; 92,2%, n = 59). Três espécies apresentam um estatuto de Quase Ameaçado 

(NT), uma espécie apresenta informação insuficiente (DD) e uma espécie não foi avaliada (NA).

As três espécies com estatuto NT serão de ocorrência pontual na área de estudo, sobretudo dentro 

rica. A águia-calçada Hieraaetus pennatus fará um uso como área de caça, 

enquanto a ocorrência potencial do papa-moscas-cinzento Muscicapa striata 

pontualmente ao período de migração. O picança-barreteiro Lanius senator, apenas poderá 

potencialmente na zona mais periférica, onde existe um núcleo de sobreiros. 

Ao nível da protecção e conservação da natureza da União Europeia verifica-se a ocorrência de 3 

espécies que constam do Anexo I da Directiva AVES, que representam as espéci

medidas especiais de protecção e conservação, nomeadamente no referente aos respetivos habitats, 

com vista assegurar a sua sobrevivência e reprodução na área de distribuição. 

De entre as espécies referenciadas salientam-se 21 classificadas ao abrigo do Anexo II da 

Convenção de Bona, que representam as espécies migradoras com estatuto desfavorável e que 

exigem acordos internacionais para assegurar a sua conservação. A maioria das espécies 

referenciadas (58 em 64) está classificada ao abrigo da Convenção de Berna, sendo 44 consideradas 

como estritamente protegidas (Anexo II) e 14 como protegidas (Anexo III). 

diversidade quanto à fenologia de ocorrência, elevada mobilidade e diferenças na sua conspicuidade 

rabalho de campo foi realizado durante o Verão, as espécies não observadas 

correspondem sobretudo às aves invernantes. No entanto, a amostragem nesta altura do ano sofre 

tividade vocal das aves relativamente às amostragens 

A área estudada apresenta uma fraca diversidade de aves, e uma comunidade típica de meios 

bastante intervencionados pelo Homem. O baixo número de espécies detetadas e potenciais deve-se 

aixa qualidade da mesma para as aves, devido ao claro 

Os biótopos com maior qualidade para as aves são: olival (55 espécies potenciais); laranjal/olival (54 

spécies potenciais). Contudo, a sua pequena 

A grande maioria das espécies de ocorrência confirmada e potencial na área apresentam o Estatuto 

écies apresentam um estatuto de Quase Ameaçado 

(NT), uma espécie apresenta informação insuficiente (DD) e uma espécie não foi avaliada (NA). 

As três espécies com estatuto NT serão de ocorrência pontual na área de estudo, sobretudo dentro 

fará um uso como área de caça, 

 deverá restringir-se 

, apenas poderá ocorrer 

se a ocorrência de 3 

espécies que constam do Anexo I da Directiva AVES, que representam as espécies objeto de 

medidas especiais de protecção e conservação, nomeadamente no referente aos respetivos habitats, 

abrigo do Anexo II da 

Convenção de Bona, que representam as espécies migradoras com estatuto desfavorável e que 

exigem acordos internacionais para assegurar a sua conservação. A maioria das espécies 

onvenção de Berna, sendo 44 consideradas 
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Mamofauna  

Em relação aos mamíferos, não foi detetada nenhuma espécie na área de estudo, que apresenta 

pouco interesse para este grupo. Das

português continental é possível constatar, tendo por base dados bibliográficos, a provável ocorrência 

de 17 espécies (18,89%) na área considerada no estudo (

EIA). 

É de destacar a possível presença de um endemismo ibérico (a Toupeira

espécie prefere solos aráveis, pelo que ocupa preferencialmente habitats agrícolas (MacDonald & 

Barret, 1993). 

A única espécie com estatuto de conserva

(“Quase Ameaçado”), no entanto, muitas das restantes estão incluídas em convenções, diretivas ou 

outro tipo de legislações de proteção da vida selvagem. Todas as espécies de morcegos estão 

incluídas no anexo II da Convenção de Bona e no anexo B

presença humana na área considerada são apenas considerados como tendo ocorrência potencial 

morcegos com características urbanas e, com exceção do morcego

normalmente utilizadores de habitats agrícolas (IUCN, 2006; MacDonald & Barret, 1993).

Os únicos carnívoros dados como potenciais para as zonas circundantes à área da fábrica, embora 

de baixa probabilidade dada a forte presença humana da área 

vulpes) e o sacarrabos (Herpestes ichneumon

Os biótopos com maior qualidade para os mamíferos são o laranjal/olival (16 espécies potenciais) e o 

núcleo de sobreiros (13 espécies potenciais). 

importância local e regional seja baixa.

Valorização da Área de Estudo

Com base nos dados recolhidos e no número de espécies consideradas como prioritárias, f

construir o Quadro 5.27 (Escala de pontuação 

com pouco interesse – 1 ponto; interessante

Quadro 5.27 - Número total de espécies detetadas ou que potencialmente ocorrem na área (T), de espécies 
consideradas como prioritárias (P), e importância relativa da área de estudo (VIB

estudo) para cada G

Biótopos / Classe

Olival 

Laranjal / Olival 
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Em relação aos mamíferos, não foi detetada nenhuma espécie na área de estudo, que apresenta 

pouco interesse para este grupo. Das 70 espécies de mamíferos não marinhos existentes no território 

português continental é possível constatar, tendo por base dados bibliográficos, a provável ocorrência 

de 17 espécies (18,89%) na área considerada no estudo (Quadro G.4 do Anexo G do Volume 2 

É de destacar a possível presença de um endemismo ibérico (a Toupeira Talpa occidentalis

espécie prefere solos aráveis, pelo que ocupa preferencialmente habitats agrícolas (MacDonald & 

A única espécie com estatuto de conservação preocupante é o Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus

(“Quase Ameaçado”), no entanto, muitas das restantes estão incluídas em convenções, diretivas ou 

outro tipo de legislações de proteção da vida selvagem. Todas as espécies de morcegos estão 

anexo II da Convenção de Bona e no anexo B-IV da Diretiva Habitats. Dada a forte 

presença humana na área considerada são apenas considerados como tendo ocorrência potencial 

morcegos com características urbanas e, com exceção do morcego-pigmeu (Pipistrellu

normalmente utilizadores de habitats agrícolas (IUCN, 2006; MacDonald & Barret, 1993).

Os únicos carnívoros dados como potenciais para as zonas circundantes à área da fábrica, embora 

de baixa probabilidade dada a forte presença humana da área de estudo, são a raposa (

Herpestes ichneumon), que são espécies generalistas. 

Os biótopos com maior qualidade para os mamíferos são o laranjal/olival (16 espécies potenciais) e o 

núcleo de sobreiros (13 espécies potenciais). Contudo, a sua pequena dimensão faz com que a sua 

importância local e regional seja baixa. 

Valorização da Área de Estudo 

Com base nos dados recolhidos e no número de espécies consideradas como prioritárias, f

(Escala de pontuação adaptada de Setra, 1983: sem interesse

ponto; interessante – 4 pontos; muito interessante – 9 pontos

Número total de espécies detetadas ou que potencialmente ocorrem na área (T), de espécies 
consideradas como prioritárias (P), e importância relativa da área de estudo (VIB – Valor Intrínseco do Área de 

estudo) para cada Grupo Taxonómico e biótopo considerado.  

Biótopos / Classe Anfíbios Répteis Aves Mamíferos 

T 0 3 55 8 

P 0 1 5 1 

VB 0 1 4 1 

T 1 4 54 16 
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Em relação aos mamíferos, não foi detetada nenhuma espécie na área de estudo, que apresenta 

70 espécies de mamíferos não marinhos existentes no território 

português continental é possível constatar, tendo por base dados bibliográficos, a provável ocorrência 

do Anexo G do Volume 2 do 

Talpa occidentalis). Esta 

espécie prefere solos aráveis, pelo que ocupa preferencialmente habitats agrícolas (MacDonald & 

Oryctolagus cuniculus 

(“Quase Ameaçado”), no entanto, muitas das restantes estão incluídas em convenções, diretivas ou 

outro tipo de legislações de proteção da vida selvagem. Todas as espécies de morcegos estão 

IV da Diretiva Habitats. Dada a forte 

presença humana na área considerada são apenas considerados como tendo ocorrência potencial 

Pipistrellus pygmaeus), 

normalmente utilizadores de habitats agrícolas (IUCN, 2006; MacDonald & Barret, 1993). 

Os únicos carnívoros dados como potenciais para as zonas circundantes à área da fábrica, embora 

de estudo, são a raposa (Vulpes 

Os biótopos com maior qualidade para os mamíferos são o laranjal/olival (16 espécies potenciais) e o 

Contudo, a sua pequena dimensão faz com que a sua 

Com base nos dados recolhidos e no número de espécies consideradas como prioritárias, foi possível 

adaptada de Setra, 1983: sem interesse – 0 pontos; 

9 pontos). 

Número total de espécies detetadas ou que potencialmente ocorrem na área (T), de espécies 
Valor Intrínseco do Área de 

TOTAL 

66 

7 

6 

75 



 

 

 

 

 

Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Volume 1 

130

Biótopos / Classe

Milheiral 

Pastagem 

Prado nitrófilo 

Maciço de 
arruamento 

Núcleo de 
sobreiros 

 

Em termos gerais a área de estudo, bem como a sua envolvência, apresenta pouco interesse para a 

fauna. Dada a forte influência humana, e baixo grau de potencial de refúgio e alimentação para a 

maior parte dos grupos, torna o número de espécies potencial pa

Para os anfíbios, as características ecológicas dos biótopos presentes na área de estudo são pouco 

indicadas para a sobrevivência deste grupo, sendo o número de espécies de ocorrência potencial é 

bastante reduzido e a importância de todos os biótopos é de pouco interesse ou mesmo nula. Para os 

répteis destaca-se apenas o núcleo de sobreiros como biótopo de algum interesse, embora com 

poucas espécies potenciais e apenas duas como prioritárias. O olival, laranjal / olival e o n

sobreiros são relativamente importantes para as aves, uma vez que são os biótopos onde o número 

de espécies potencial deste grupo é mais elevado, apresentando igualmente maior número de 

espécies prioritárias. Tal acontece por estes apresentarem co

de refúgio (principalmente no caso do núcleo de sobreiros). O laranjal / olival e o núcleo de sobreiros 

apresentam potencialidade para ter o maior número de mamíferos, alguns deles espécies prioritárias 

(com destaque para os morcegos), igualmente fornecendo refúgio e disponibilidade de alimento.

De uma forma geral, é possível considerar como biótopos com alguma relevância para a fauna, o 

olival, o laranjal / olival e o núcleo de sobreiros, destacando

77 espécies, das quais 14 são prioritárias. Esta importância deve

como locais de alimentação para um grande número de espécies.
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Biótopos / Classe Anfíbios Répteis Aves Mamíferos 

P 0 1 5 6 

VB 1 1 4 4 

T 0 4 42 8 

P 0 2 4 4 

VB 0 1 1 1 

T 2 5 44 8 

P 0 2 5 6 

VB 1 1 1 1 

T 0 3 44 6 

P 0 1 5 5 

VB 0 1 1 1 

T 0 3 31 5 

P 0 1 3 4 

VB 0 1 1 1 

T 2 6 56 13 

P 0 2 7 5 

VB 1 4 4 4 

Em termos gerais a área de estudo, bem como a sua envolvência, apresenta pouco interesse para a 

fauna. Dada a forte influência humana, e baixo grau de potencial de refúgio e alimentação para a 

maior parte dos grupos, torna o número de espécies potencial para a área relativamente baixo. 

Para os anfíbios, as características ecológicas dos biótopos presentes na área de estudo são pouco 

indicadas para a sobrevivência deste grupo, sendo o número de espécies de ocorrência potencial é 

ância de todos os biótopos é de pouco interesse ou mesmo nula. Para os 

se apenas o núcleo de sobreiros como biótopo de algum interesse, embora com 

poucas espécies potenciais e apenas duas como prioritárias. O olival, laranjal / olival e o n

sobreiros são relativamente importantes para as aves, uma vez que são os biótopos onde o número 

de espécies potencial deste grupo é mais elevado, apresentando igualmente maior número de 

espécies prioritárias. Tal acontece por estes apresentarem condições de alimento, maioritariamente, e 

de refúgio (principalmente no caso do núcleo de sobreiros). O laranjal / olival e o núcleo de sobreiros 

apresentam potencialidade para ter o maior número de mamíferos, alguns deles espécies prioritárias 

e para os morcegos), igualmente fornecendo refúgio e disponibilidade de alimento.

De uma forma geral, é possível considerar como biótopos com alguma relevância para a fauna, o 

olival, o laranjal / olival e o núcleo de sobreiros, destacando-se este último com um valor potencial de 

77 espécies, das quais 14 são prioritárias. Esta importância deve-se à potencialidade destes biótopos 

como locais de alimentação para um grande número de espécies. 

TOTAL 

12 

10 

54 

10 

3 

59 

13 

4 

53 

11 

3 

39 

8 

3 

77 

14 

13 

Em termos gerais a área de estudo, bem como a sua envolvência, apresenta pouco interesse para a 

fauna. Dada a forte influência humana, e baixo grau de potencial de refúgio e alimentação para a 

ra a área relativamente baixo.  

Para os anfíbios, as características ecológicas dos biótopos presentes na área de estudo são pouco 

indicadas para a sobrevivência deste grupo, sendo o número de espécies de ocorrência potencial é 

ância de todos os biótopos é de pouco interesse ou mesmo nula. Para os 

se apenas o núcleo de sobreiros como biótopo de algum interesse, embora com 

poucas espécies potenciais e apenas duas como prioritárias. O olival, laranjal / olival e o núcleo de 

sobreiros são relativamente importantes para as aves, uma vez que são os biótopos onde o número 

de espécies potencial deste grupo é mais elevado, apresentando igualmente maior número de 

ndições de alimento, maioritariamente, e 

de refúgio (principalmente no caso do núcleo de sobreiros). O laranjal / olival e o núcleo de sobreiros 

apresentam potencialidade para ter o maior número de mamíferos, alguns deles espécies prioritárias 

e para os morcegos), igualmente fornecendo refúgio e disponibilidade de alimento. 

De uma forma geral, é possível considerar como biótopos com alguma relevância para a fauna, o 

om um valor potencial de 

se à potencialidade destes biótopos 
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5.8.4.3 Áreas sensíveis    

Verifica-se que para a componente ecológica os 

associados ao núcleo de sobreiros, nomeadamente a formação de sobreiros e os matos. As áreas 

naturais são, no entanto, pequenas e localizadas fora da área direta de funcionamento do projeto. 

É bem visível a presença humana enquanto agente modificador da paisagem, sendo a área ocupada 

maioritariamente por unidades antropizadas. 

comunidades aqui presentes apresentam alguma variedade, no

distribuição cosmopolita e/ou de espécies cultivadas, para além da importância de cobrimento do 

solo, prestação de serviços ecológicos e valor cultural no que respeita ao olival e laranjal antigo, não 

apresentam interesse em termos de constituição de habitats naturais para a conservação. A restante 

área corresponde a solos impermeabilizados pela construção de infraestruturas de apoio à indústria. 

Trata-se portanto de uma área artificializada em que se perderam os valore

recurso solo pela sua ocupação. 

5.9 SÓCIO-ECONOMIA 

5.9.1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

A caracterização dos aspetos socioeconómicos da zona em estudo foi efetuada com base nos dados 

disponíveis (nomeadamente em informações estatísticas do Instituto 

Plano Diretor Municipal de Torres Novas

económicas, áreas habitacionais e equipamentos coletivos, infraestruturas e fatores socioculturais. 

Esta análise permitirá avaliar a im

âmbito local, mas igualmente ao nível do concelho. 

Na caracterização apresentada, e sempre que possível, consideraram

envolvente do projeto (região, sub

(freguesia). 

Dadas as características do projeto em estudo considerou

nível da escala local, já que é de esperar que os impactes sociais mais diretos e mais objet

façam sentir principalmente na área de ação da 

locais de informação, com recolha direta e intensiva na área de implantação do projeto.

5.9.2 ENQUADRAMENTO REGIONA

A instalação em estudo localiza

Santarém, concelho de Torres Novas, freguesia e localidade de Riachos. 
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Áreas sensíveis     

se que para a componente ecológica os biótopos mais importantes são os naturais, 

associados ao núcleo de sobreiros, nomeadamente a formação de sobreiros e os matos. As áreas 

naturais são, no entanto, pequenas e localizadas fora da área direta de funcionamento do projeto. 

É bem visível a presença humana enquanto agente modificador da paisagem, sendo a área ocupada 

maioritariamente por unidades antropizadas. Do ponto de vista de diversidade florística e faunística as 

comunidades aqui presentes apresentam alguma variedade, no entanto por se tratar de espécies de 

distribuição cosmopolita e/ou de espécies cultivadas, para além da importância de cobrimento do 

solo, prestação de serviços ecológicos e valor cultural no que respeita ao olival e laranjal antigo, não 

sse em termos de constituição de habitats naturais para a conservação. A restante 

área corresponde a solos impermeabilizados pela construção de infraestruturas de apoio à indústria. 

se portanto de uma área artificializada em que se perderam os valores naturais e também o 

 

ETODOLOGIA 

A caracterização dos aspetos socioeconómicos da zona em estudo foi efetuada com base nos dados 

disponíveis (nomeadamente em informações estatísticas do Instituto Nacional de Estatística e do 

Municipal de Torres Novas) sobre os seguintes fatores: demografia, atividades 

económicas, áreas habitacionais e equipamentos coletivos, infraestruturas e fatores socioculturais. 

Esta análise permitirá avaliar a importância social e económica da exploração em estudo não só no 

âmbito local, mas igualmente ao nível do concelho.  

Na caracterização apresentada, e sempre que possível, consideraram-se dois níveis de análise: área 

envolvente do projeto (região, sub-região e concelho) e área de influência direta do projeto 

Dadas as características do projeto em estudo considerou-se de elevada importância a focalização ao 

nível da escala local, já que é de esperar que os impactes sociais mais diretos e mais objet

façam sentir principalmente na área de ação da fábrica. Neste sentido privilegiou-

locais de informação, com recolha direta e intensiva na área de implantação do projeto.

NQUADRAMENTO REGIONAL E LOCAL 

liza-se na região centro, na sub-região do Médio Tejo, distrito de 

Santarém, concelho de Torres Novas, freguesia e localidade de Riachos.  
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biótopos mais importantes são os naturais, 

associados ao núcleo de sobreiros, nomeadamente a formação de sobreiros e os matos. As áreas 

naturais são, no entanto, pequenas e localizadas fora da área direta de funcionamento do projeto.  

É bem visível a presença humana enquanto agente modificador da paisagem, sendo a área ocupada 

Do ponto de vista de diversidade florística e faunística as 

entanto por se tratar de espécies de 

distribuição cosmopolita e/ou de espécies cultivadas, para além da importância de cobrimento do 

solo, prestação de serviços ecológicos e valor cultural no que respeita ao olival e laranjal antigo, não 

sse em termos de constituição de habitats naturais para a conservação. A restante 

área corresponde a solos impermeabilizados pela construção de infraestruturas de apoio à indústria. 

s naturais e também o 

A caracterização dos aspetos socioeconómicos da zona em estudo foi efetuada com base nos dados 

Nacional de Estatística e do 

) sobre os seguintes fatores: demografia, atividades 

económicas, áreas habitacionais e equipamentos coletivos, infraestruturas e fatores socioculturais. 

portância social e económica da exploração em estudo não só no 

se dois níveis de análise: área 

e concelho) e área de influência direta do projeto 

se de elevada importância a focalização ao 

nível da escala local, já que é de esperar que os impactes sociais mais diretos e mais objetivos se 

-se os levantamentos 

locais de informação, com recolha direta e intensiva na área de implantação do projeto. 

região do Médio Tejo, distrito de 
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De acordo com a Nomenclatura de Unidades Territoriais para fins estatísticos

localiza-se na NUTS III – Médio-Tejo

A sub-região do Médio Tejo é integrada pelos municípios de 

Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da 

Barquinha. 

O concelho de Torres Novas pertence ao distrito de Santarém

Tejo é sede de um município com 270

freguesias, sendo que a maioria da população reside na cidade e na sua zona periférica. O município 

é limitado a Noroeste pelo município de Ourém, a Leste por Tomar, Vila Nova da Barquinha e 

Entroncamento, a Sueste pela Golegã, a Sul por Santarém e a Oeste por Alcanena.

A freguesia de Riachos apresenta uma área total de 14,56

(segundo os dados dos Censos 2011), de 5247 habitantes, correspondendo a uma densidade 

populacional de 360,4 hab/km2.  

A Fábrica Torrejana, SA localiza

Área Industrial. 

5.9.3 DEMOGRAFIA 

5.9.3.1 Evolução e Distribuição da População 

Da análise da figura seguinte verifica

Riachos têm vindo a registar nas últimas décadas variações dos seus quantitativos populacionais. De 

acordo com os dados estatísticos mais recentes, o concelho de Torres Novas apresentava, em 2001, 

36 908 habitantes residentes. Entre 2001, e 

um decréscimo de população residente para 36 717 habitantes residentes correspondendo a uma 

variação de -0,52%. 

No que se refere à freguesia de Riachos, a população residente era, em 2001, de 5420 habit

em 2011 contava com 5247 habitantes. Entre 2001 e 2011 a variação da população foi igualmente 

negativa, registando um decréscimo de população residente para 5247 residentes correspondendo a 

uma variação percentual de -3,19%.

Na figura seguinte analisa-se a população residente no concelho de Torres Novas e na freguesia de 

Riachos:  
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De acordo com a Nomenclatura de Unidades Territoriais para fins estatísticos (NUTS)

Tejo, pertencente à NUTS II - Região do Centro. 

é integrada pelos municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, 

Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da 

O concelho de Torres Novas pertence ao distrito de Santarém, região Centro e sub

com 270 km² de área e 36.668 habitantes (2013), subdividido em 17 

, sendo que a maioria da população reside na cidade e na sua zona periférica. O município 

é limitado a Noroeste pelo município de Ourém, a Leste por Tomar, Vila Nova da Barquinha e 

Golegã, a Sul por Santarém e a Oeste por Alcanena.

A freguesia de Riachos apresenta uma área total de 14,56 km2 e uma população residente em 2011 

(segundo os dados dos Censos 2011), de 5247 habitantes, correspondendo a uma densidade 

 

localiza-se, segundo o PDM de Torres Novas numa área classificada como 

Evolução e Distribuição da População  

Da análise da figura seguinte verifica-se que tanto o concelho de Torres Novas, como 

Riachos têm vindo a registar nas últimas décadas variações dos seus quantitativos populacionais. De 

acordo com os dados estatísticos mais recentes, o concelho de Torres Novas apresentava, em 2001, 

36 908 habitantes residentes. Entre 2001, e 2011 a variação da população foi negativa, registando 

um decréscimo de população residente para 36 717 habitantes residentes correspondendo a uma 

No que se refere à freguesia de Riachos, a população residente era, em 2001, de 5420 habit

em 2011 contava com 5247 habitantes. Entre 2001 e 2011 a variação da população foi igualmente 

negativa, registando um decréscimo de população residente para 5247 residentes correspondendo a 

3,19%. 

população residente no concelho de Torres Novas e na freguesia de 

(NUTS), a instalação 

 

Abrantes, Alcanena, Constância, 

Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da 

e sub-região do Médio 

km² de área e 36.668 habitantes (2013), subdividido em 17 

, sendo que a maioria da população reside na cidade e na sua zona periférica. O município 

é limitado a Noroeste pelo município de Ourém, a Leste por Tomar, Vila Nova da Barquinha e 

Golegã, a Sul por Santarém e a Oeste por Alcanena. 

e uma população residente em 2011 

(segundo os dados dos Censos 2011), de 5247 habitantes, correspondendo a uma densidade 

se, segundo o PDM de Torres Novas numa área classificada como 

se que tanto o concelho de Torres Novas, como a freguesia de 

Riachos têm vindo a registar nas últimas décadas variações dos seus quantitativos populacionais. De 

acordo com os dados estatísticos mais recentes, o concelho de Torres Novas apresentava, em 2001, 

2011 a variação da população foi negativa, registando 

um decréscimo de população residente para 36 717 habitantes residentes correspondendo a uma 

No que se refere à freguesia de Riachos, a população residente era, em 2001, de 5420 habitantes e 

em 2011 contava com 5247 habitantes. Entre 2001 e 2011 a variação da população foi igualmente 

negativa, registando um decréscimo de população residente para 5247 residentes correspondendo a 

população residente no concelho de Torres Novas e na freguesia de 
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Figura 5.25 – Evolução da população residente no concelho de Torres Novas

5.9.3.2 Estrutura da População

Para o estudo da estrutura etária, a população foi repartida em quatro grupos etários, permitindo a 

constituição das seguintes categorias:

• Jovens – menos de 15 anos;

• Adultos – dos 15 aos 24 anos e dos 25 aos 64 anos;

• Idosos – mais de 65 anos;

 

A análise da estrutura etária (na figura seguinte) evidencia uma situação onde a população mais 

idosa apresenta uma importância significativa, os residentes com mais de 65 anos representavam, 

em 2011 entre 23,8% em Torres Novas e 22,71% e na freguesia de Ria

em estudos se regista uma faixa etária mais jovem a prevalecer comparativamente com faixa etária 

com a população mais idosa. 

Na figura seguinte analisa-se a estrutura etária da população
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Evolução da população residente no concelho de Torres Novas e na freguesia de Riachos

População 

Para o estudo da estrutura etária, a população foi repartida em quatro grupos etários, permitindo a 

constituição das seguintes categorias: 

menos de 15 anos; 

dos 15 aos 24 anos e dos 25 aos 64 anos; 

mais de 65 anos; 

análise da estrutura etária (na figura seguinte) evidencia uma situação onde a população mais 

idosa apresenta uma importância significativa, os residentes com mais de 65 anos representavam, 

em 2011 entre 23,8% em Torres Novas e 22,71% e na freguesia de Riachos. Em nenhum dos casos 

em estudos se regista uma faixa etária mais jovem a prevalecer comparativamente com faixa etária 

se a estrutura etária da população. 

36908 36717

5420 5247

2001 2011

Evolução da população residente 

Torres Novas Riachos
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e na freguesia de Riachos 

Para o estudo da estrutura etária, a população foi repartida em quatro grupos etários, permitindo a 

análise da estrutura etária (na figura seguinte) evidencia uma situação onde a população mais 

idosa apresenta uma importância significativa, os residentes com mais de 65 anos representavam, 

chos. Em nenhum dos casos 

em estudos se regista uma faixa etária mais jovem a prevalecer comparativamente com faixa etária 
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Figura 
(Fonte: Anuário Estatístico Zona Centro Censos 2011, Instituto Nacional de Estatística 

 

 

No que respeita ao índice de envelhecimento, que traduz a relação entre a populaç

população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou 

mais anos e o número de pessoas com idade até aos 14 anos, verifica

de Torres Novas apresentava um índice/rácio de envelh

5.9.4 INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Analisando alguns indicadores demográficos no quadro seguinte, constata

Médio Tejo e no concelho de Torres Novas

que poderá revelar uma evolução negativa da população.

fisiológico (nados vivos menos os óbitos) negativo que reflete alguma dificuldade em inverter o 

desequilíbrio da estrutura da população e a renovação das gerações, ao nível nacional e re

Todas as unidades territoriais em estudo apresentam, ainda, uma taxa de crescimento efetivo 

negativa.  

No quadro seguinte analisam-se os 

estudo. 
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Figura 5.26 – Estrutura etária da população em 2011  
(Fonte: Anuário Estatístico Zona Centro Censos 2011, Instituto Nacional de Estatística 

No que respeita ao índice de envelhecimento, que traduz a relação entre a populaç

população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou 

mais anos e o número de pessoas com idade até aos 14 anos, verifica-se que, em 2011, o município 

de Torres Novas apresentava um índice/rácio de envelhecimento de 1,73.  

EMOGRÁFICOS 

Analisando alguns indicadores demográficos no quadro seguinte, constata-se que na sub

e no concelho de Torres Novas a taxa de mortalidade é superior à taxa de natalidade, o 

a evolução negativa da população. Estes indicadores revelam, um saldo 

fisiológico (nados vivos menos os óbitos) negativo que reflete alguma dificuldade em inverter o 

desequilíbrio da estrutura da população e a renovação das gerações, ao nível nacional e re

Todas as unidades territoriais em estudo apresentam, ainda, uma taxa de crescimento efetivo 

se os indicadores demográficos nas várias unidades territoria

319258 30253 5063 750

239248 22340 3526 470

1247499 115405 19370 2835

521750 52663 8758 1192

Centro Médio Tejo Torres Novas Riachos

Estrutura etária da população em 2011 
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(Fonte: Anuário Estatístico Zona Centro Censos 2011, Instituto Nacional de Estatística - Portugal) 

No que respeita ao índice de envelhecimento, que traduz a relação entre a população idosa e a 

população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou 

se que, em 2011, o município 

se que na sub-região 

a taxa de mortalidade é superior à taxa de natalidade, o 

Estes indicadores revelam, um saldo 

fisiológico (nados vivos menos os óbitos) negativo que reflete alguma dificuldade em inverter o 

desequilíbrio da estrutura da população e a renovação das gerações, ao nível nacional e regional. 

Todas as unidades territoriais em estudo apresentam, ainda, uma taxa de crescimento efetivo 

indicadores demográficos nas várias unidades territoriais em 
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Quadro 5.28 – Indicadores demográficos nas várias unidades territoriais em estudo (2011)

Indicadores 

Taxa de crescimento natural (%)

Taxa de crescimento efetivo (%)

Taxa bruta de natalidade (‰)

Taxa bruta de mortalidade (‰)

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011

5.9.5 NÍVEL DE INSTRUÇÃO 

Analisando alguns indicadores da taxa de analfabetismo no quadro seguinte, constata

concelho de Torres Novas a taxa de analfabetismo em 2011 é de 

valor significativo, representa um aumento da população alf

unidades territoriais analisadas, Portugal, Centro, Médio Tejo e Riachos verifica

analfabetismo, de 8,47%, 6,39%, 4,92%, e 6,31% respetivamente o que em todos os casos 

representa uma diminuição do número de 

censos anteriores. 

Na figura seguinte analisam-se os

territoriais em estudo. 

 

Quadro 5.29 – Indicadores da taxa de analfabetismo nas várias unidades territoriais em estudo (2011)

Região 

Portugal 
Região Centro 

Médio Tejo 
Torres Novas 

Riachos 
 

Esta melhoria ao nível da taxa de analfabetismo é, também, o resultado de uma grande evolução no 

que diz respeito à taxa de abandono escola.

Relativamente à rede de estabelecimentos de ensino público e privado, no concelho de Torres Novas 

existiam, no ano letivo 2010/2011,

estabelecimentos de ensino pré-

do ensino secundário e 1 estabelecimento do ensino superior (ano letivo 2010/2011).

Na figura seguinte analisam-se os 

estudo. 
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Indicadores demográficos nas várias unidades territoriais em estudo (2011)

Portugal 
Região Sub-região

Centro Médio Tejo

Taxa de crescimento natural (%) - 0,06 -0,34 -0,46 

de crescimento efetivo (%) - 0,29 -0,47 -0,58 

Taxa bruta de natalidade (‰) 9,2 7,9 7,3 

Taxa bruta de mortalidade (‰) 9,7 11,3 11,9 
Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 

Analisando alguns indicadores da taxa de analfabetismo no quadro seguinte, constata

concelho de Torres Novas a taxa de analfabetismo em 2011 é de 4,92%, o que, apesar de ser um 

valor significativo, representa um aumento da população alfabetizada. Ao nível das restantes 

unidades territoriais analisadas, Portugal, Centro, Médio Tejo e Riachos verifica

analfabetismo, de 8,47%, 6,39%, 4,92%, e 6,31% respetivamente o que em todos os casos 

representa uma diminuição do número de população sem qualquer nível de instrução em relação aos 

se os indicadores da taxa de analfabetismo nas várias 

dicadores da taxa de analfabetismo nas várias unidades territoriais em estudo (2011)
 

População sem 
instrução 

% 

895140 8,47 
 208837 6,39 

18127 5,81 
 2822 4,92 

476 6,31 

nível da taxa de analfabetismo é, também, o resultado de uma grande evolução no 

que diz respeito à taxa de abandono escola. 

Relativamente à rede de estabelecimentos de ensino público e privado, no concelho de Torres Novas 

existiam, no ano letivo 2010/2011, conforme se pode verificar no quadro seguinte, 26

-escolar, 28 estabelecimentos de ensino básico, 3 estabelecimentos 

estabelecimento do ensino superior (ano letivo 2010/2011).

se os estabelecimentos de ensino nas várias unidades territoriais em 
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Indicadores demográficos nas várias unidades territoriais em estudo (2011)  
região Concelho 

Médio Tejo 
Torres 
Novas 

-0,49 

-0,64 

8,1 

13,0 
, Instituto Nacional de Estatística – Portugal 

Analisando alguns indicadores da taxa de analfabetismo no quadro seguinte, constata-se que no 

%, o que, apesar de ser um 

Ao nível das restantes 

unidades territoriais analisadas, Portugal, Centro, Médio Tejo e Riachos verifica-se uma taxa de 

analfabetismo, de 8,47%, 6,39%, 4,92%, e 6,31% respetivamente o que em todos os casos 

população sem qualquer nível de instrução em relação aos 

nas várias unidades 

dicadores da taxa de analfabetismo nas várias unidades territoriais em estudo (2011)  

nível da taxa de analfabetismo é, também, o resultado de uma grande evolução no 

Relativamente à rede de estabelecimentos de ensino público e privado, no concelho de Torres Novas 

conforme se pode verificar no quadro seguinte, 26 

escolar, 28 estabelecimentos de ensino básico, 3 estabelecimentos 

estabelecimento do ensino superior (ano letivo 2010/2011). 

unidades territoriais em 
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Quadro 5.30

Unidade Territorial 

Portugal 

Região Centro 

Médio Tejo 

Torres Novas 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011

 

A distribuição do número de alunos 

sub-região Médio Tejo e no concelho de Torres Novas, relativamente às restantes unidades 

territoriais. Assim, regista-se uma maior percentagem de alunos matriculados no ensino pré

básico e menor nos níveis de ensino secundário e superior, o que se deve não só ao facto de 

existirem menos estabelecimentos de ensino destes níveis mas também pelo facto dos 

estabelecimentos de ensino secundário do concelho serem atrativos a alunos resident

municípios vizinhos. 

Na figura seguinte apresentam-se os alunos matriculados segundo o nível de ensino nas unidades 

em estudo. 

 

Figura 5.27  – Alunos matriculados segundo o nível de ensino (ano letivo

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 
 

                              

Relativamente ao nível de instrução escolar atingido pela população, verifica

avança para uma unidade territorial de menor dimensão, há um ligeiro aumento da percentagem de 

276125
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30 – Estabelecimentos de ensino (ano letivo 2010/2011)

Pré-escolar Básico Secundário 

6812 7920 937 

1826 2133 235 

175 194 23 

26 28 3 

Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 

A distribuição do número de alunos matriculados por níveis de ensino regista algumas diferenças na 

e no concelho de Torres Novas, relativamente às restantes unidades 

se uma maior percentagem de alunos matriculados no ensino pré

sico e menor nos níveis de ensino secundário e superior, o que se deve não só ao facto de 

existirem menos estabelecimentos de ensino destes níveis mas também pelo facto dos 

estabelecimentos de ensino secundário do concelho serem atrativos a alunos resident

se os alunos matriculados segundo o nível de ensino nas unidades 

Alunos matriculados segundo o nível de ensino (ano letivo 2010/2011)

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 

Relativamente ao nível de instrução escolar atingido pela população, verifica-se que, à medida que se 

avança para uma unidade territorial de menor dimensão, há um ligeiro aumento da percentagem de 

55994 5559 995 127

764092 72416 11551 1574

231784 21634 3458 522

350665 33852 5611 860

370067 37699 6473 984

326021 29359 5466 661

Centro Médio Tejo Torres Novas Riachos

Estrutura da População segundo nível de ensino (2011) 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Médio Superior

Estabelecimentos de ensino (ano letivo 2010/2011) 

Superior 
(2010/11 

300 

59 

4 

1 

, Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

matriculados por níveis de ensino regista algumas diferenças na 

e no concelho de Torres Novas, relativamente às restantes unidades 

se uma maior percentagem de alunos matriculados no ensino pré-escolar e 

sico e menor nos níveis de ensino secundário e superior, o que se deve não só ao facto de 

existirem menos estabelecimentos de ensino destes níveis mas também pelo facto dos 

estabelecimentos de ensino secundário do concelho serem atrativos a alunos residentes em 

se os alunos matriculados segundo o nível de ensino nas unidades 

 
2010/2011) 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

se que, à medida que se 

avança para uma unidade territorial de menor dimensão, há um ligeiro aumento da percentagem de 
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população com menos instrução e uma diminuição da população

elevados (conforme se visualiza na figura anterior). 

Quanto à freguesia do Riachos, verifica

são muito elevados, dado que 56,3% da população possui apenas o ensino b

de 30% da população possui apenas o 1ºCiclo do Ensino Básico

ensino básico acrescentarmos os 

62,61% da população não ultrapassou o ensi

6,31%, um valor acima da média do concelho de Torres Novas que é de 

5.9.6 ESTRUTURA ECONÓMICA            

5.9.6.1 Estrutura e Evolução da População Ativa

A taxa de atividade, que define o peso da população ativa sob

desemprego, que define o peso da população desempregada sobre a população ativa, registou em 

Portugal um aumento entre 2001 e 2011. Na figura seguinte apresentam

população ativa. 

Quadro 5

Índice 

Taxa de atividade (%) 

Taxa de desemprego (%) 

Taxa de emprego (%) 

Taxa de atividade (%) 

Taxa de desemprego (%) 

Taxa de emprego (%) 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 

Instituto Nacional de Estatística 

A taxa de desemprego (que representa a proporção de pessoas capazes de exercer uma profissão e 

que procuram emprego remunerado, mas que, por diversas razões, não entram no mercado de 

trabalho) na zona Centro sofreu um aumento significativo entre 2001 e 2011 (passou de 5,8% a 

10,3% respetivamente). Na sub-

dos 10,79% e no concelho de Torres Novas também se verificou um aumento em relação aos valores 

obtidos em 2001 referentes à taxa de desemprego passando de 5,7% a 

A taxa de emprego em Portugal aumentou ligeiramente entre 2001 e 2011 (passando de 53,46% a 

53,50%).  
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população com menos instrução e uma diminuição da população com níveis de instrução mais 

elevados (conforme se visualiza na figura anterior).  

Quanto à freguesia do Riachos, verifica-se que os níveis de escolaridade da população residente não 

são muito elevados, dado que 56,3% da população possui apenas o ensino básico, dos quais cerca 

de 30% da população possui apenas o 1ºCiclo do Ensino Básico. Se aos 56,3% da população com o 

ensino básico acrescentarmos os 6,31% dos indivíduos sem nenhum nível de ensino, verificamos que 

62,61% da população não ultrapassou o ensino básico. A taxa de analfabetismo em 2011 é de 

%, um valor acima da média do concelho de Torres Novas que é de 4,92%. 

CONÓMICA             

Estrutura e Evolução da População Ativa 

A taxa de atividade, que define o peso da população ativa sobre a população total e a taxa de 

desemprego, que define o peso da população desempregada sobre a população ativa, registou em 

Portugal um aumento entre 2001 e 2011. Na figura seguinte apresentam-se os indicadores da 

5.31 - Indicadores da população ativa (2001/2011)  

Portugal Centro Médio 
Tejo 

 
2001 

48,19 45,5 44,3 

6,80 5,8 6,4 

53,46 - - 

 
2011 

47,56 45,38 43,96 

12,70 10,3 10,79 

53,5 55,6 - 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística – Portugal) e CENSOS 2001, 

Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

A taxa de desemprego (que representa a proporção de pessoas capazes de exercer uma profissão e 

que procuram emprego remunerado, mas que, por diversas razões, não entram no mercado de 

freu um aumento significativo entre 2001 e 2011 (passou de 5,8% a 

-região do Médio Tejo verifica-se uma taxa de desemprego na ordem 

% e no concelho de Torres Novas também se verificou um aumento em relação aos valores 

obtidos em 2001 referentes à taxa de desemprego passando de 5,7% a 9,63%.   

A taxa de emprego em Portugal aumentou ligeiramente entre 2001 e 2011 (passando de 53,46% a 

137

com níveis de instrução mais 

se que os níveis de escolaridade da população residente não 

ásico, dos quais cerca 

Se aos 56,3% da população com o 

% dos indivíduos sem nenhum nível de ensino, verificamos que 

no básico. A taxa de analfabetismo em 2011 é de 

 

re a população total e a taxa de 

desemprego, que define o peso da população desempregada sobre a população ativa, registou em 

se os indicadores da 

Torres 
Novas 

45,6 

5,7 

- 

45,21 

9,63 

- 

Portugal) e CENSOS 2001, 

A taxa de desemprego (que representa a proporção de pessoas capazes de exercer uma profissão e 

que procuram emprego remunerado, mas que, por diversas razões, não entram no mercado de 

freu um aumento significativo entre 2001 e 2011 (passou de 5,8% a 

se uma taxa de desemprego na ordem 

% e no concelho de Torres Novas também se verificou um aumento em relação aos valores 

9,63%.    

A taxa de emprego em Portugal aumentou ligeiramente entre 2001 e 2011 (passando de 53,46% a 
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A taxa de atividade, a taxa que permite definir o peso da população ativa sob

regista em Torres Novas uma taxa de 

económica do local. A taxa de desemprego no concelho é de 

5.9.6.2 Atividades Económicas

A estrutura produtiva no concelho de Torres Novas é caracterizada, por um lado por possuir uma 

elevada taxa de população ativa 

elevada da população empregada no Setor Terciário 

nos setores secundário – 27% e primário 

A evolução económica do concelho de Torres Novas está intimamente relacionada com a história da 

indústria, atividade cuja importância se fez perdurar até à atualidade. Ainda que tenham

atividades agrícolas a dominarem a economia local até meados do século XIX e entre elas a 

produção de azeite, a fruticultura e, mais tarde a produção de figo, que vieram inclusive, a ditar o 

aparecimento de um sector industrial agroalimentar, a in

preponderância crescente no emprego local, assume, a partir daquela altura, as principais despesas 

no desenvolvimento do concelho.

Apesar de todas as mudanças, a indústria do concelho chega ao século XXI com menos 

trabalhadores e menos peso na estrutura económica local, mais diversificada, com unidades de 

menor dimensão, com processos produtivos tecnologicamente inovadores e, no entanto, com as 

mesmas especializações, têxtil, papel, metalúrgico e alimentar, marcadas

século XIX. 

Hoje, à semelhança do contexto nacional e regional, prevalecem, no concelho, as atividades 

terciárias, de comércio e serviços, numa estrutura empresarial dominada pelas unidades de pequena 

e micro dimensão. As atividades agrícolas foram remetidas para um papel residual em que apenas as 

culturas temporárias dos campos do vale do Almonda parecem demonstrar algum dinamismo. Na 

indústria, para além dos setores destacados, outras atividades na área dos transportes, madeiras

mobiliário, ou mesmo no mais recente ramo da reciclagem, entre outras, assumem, ou vão 

assumindo, alguma preponderância. No setor terciário, desponta o emprego na prestação de serviços 

e numa atividade comercial cada vez mais especializada, marcada tamb

generalistas de média dimensão existentes na cidade.

Na figura seguinte apresenta-se a população ativa por setor de atividade no concelho de Torres 

Novas. 
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A taxa de atividade, a taxa que permite definir o peso da população ativa sobre o total da população, 

regista em Torres Novas uma taxa de 45,21% o que é um bom indicador do grau de dinamização 

económica do local. A taxa de desemprego no concelho é de 9,63%. 

Atividades Económicas 

A estrutura produtiva no concelho de Torres Novas é caracterizada, por um lado por possuir uma 

elevada taxa de população ativa – 45,21%, e por outro pela percentagem extraordinariamente 

elevada da população empregada no Setor Terciário – 71%, com uma participação inferior à média 

27% e primário – 2%.  

A evolução económica do concelho de Torres Novas está intimamente relacionada com a história da 

indústria, atividade cuja importância se fez perdurar até à atualidade. Ainda que tenham

atividades agrícolas a dominarem a economia local até meados do século XIX e entre elas a 

produção de azeite, a fruticultura e, mais tarde a produção de figo, que vieram inclusive, a ditar o 

aparecimento de um sector industrial agroalimentar, a indústria transformadora, ganhando uma 

preponderância crescente no emprego local, assume, a partir daquela altura, as principais despesas 

no desenvolvimento do concelho. 

Apesar de todas as mudanças, a indústria do concelho chega ao século XXI com menos 

trabalhadores e menos peso na estrutura económica local, mais diversificada, com unidades de 

menor dimensão, com processos produtivos tecnologicamente inovadores e, no entanto, com as 

mesmas especializações, têxtil, papel, metalúrgico e alimentar, marcadas pelas grandes unidades do 

Hoje, à semelhança do contexto nacional e regional, prevalecem, no concelho, as atividades 

terciárias, de comércio e serviços, numa estrutura empresarial dominada pelas unidades de pequena 

des agrícolas foram remetidas para um papel residual em que apenas as 

culturas temporárias dos campos do vale do Almonda parecem demonstrar algum dinamismo. Na 

indústria, para além dos setores destacados, outras atividades na área dos transportes, madeiras

mobiliário, ou mesmo no mais recente ramo da reciclagem, entre outras, assumem, ou vão 

assumindo, alguma preponderância. No setor terciário, desponta o emprego na prestação de serviços 

e numa atividade comercial cada vez mais especializada, marcada também pelas superfícies 

generalistas de média dimensão existentes na cidade. 

se a população ativa por setor de atividade no concelho de Torres 

re o total da população, 

% o que é um bom indicador do grau de dinamização 

A estrutura produtiva no concelho de Torres Novas é caracterizada, por um lado por possuir uma 

45,21%, e por outro pela percentagem extraordinariamente 

cipação inferior à média 

A evolução económica do concelho de Torres Novas está intimamente relacionada com a história da 

indústria, atividade cuja importância se fez perdurar até à atualidade. Ainda que tenham sido as 

atividades agrícolas a dominarem a economia local até meados do século XIX e entre elas a 

produção de azeite, a fruticultura e, mais tarde a produção de figo, que vieram inclusive, a ditar o 

dústria transformadora, ganhando uma 

preponderância crescente no emprego local, assume, a partir daquela altura, as principais despesas 

Apesar de todas as mudanças, a indústria do concelho chega ao século XXI com menos 

trabalhadores e menos peso na estrutura económica local, mais diversificada, com unidades de 

menor dimensão, com processos produtivos tecnologicamente inovadores e, no entanto, com as 

pelas grandes unidades do 

Hoje, à semelhança do contexto nacional e regional, prevalecem, no concelho, as atividades 

terciárias, de comércio e serviços, numa estrutura empresarial dominada pelas unidades de pequena 

des agrícolas foram remetidas para um papel residual em que apenas as 

culturas temporárias dos campos do vale do Almonda parecem demonstrar algum dinamismo. Na 

indústria, para além dos setores destacados, outras atividades na área dos transportes, madeiras e 

mobiliário, ou mesmo no mais recente ramo da reciclagem, entre outras, assumem, ou vão 

assumindo, alguma preponderância. No setor terciário, desponta o emprego na prestação de serviços 

ém pelas superfícies 

se a população ativa por setor de atividade no concelho de Torres 
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Figura 5.28 - População ativa empregada por setor de atividade no concelho de Torres Novas

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 
 
 

Pela leitura dos dados dos Censos 2011, Instituto Nacional de Estatística 

em todas as unidades territoriais em estudo, a maioria da população ativa trabalha no setor terciário. 

No concelho de Torres Novas, a maioria da população trabalha como foi referido no setor terciário à 

semelhança das outras unidades territori

efetivos). O setor primário em todas as unidades territoriais tem valores pouco expressivos

 

Na figura seguinte apresenta-se a evolução da população ativa empregada por setores de atividade 

nas unidades territoriais em estudo

 

Figura 5

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 
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ativa empregada por setor de atividade no concelho de Torres Novas

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 

Censos 2011, Instituto Nacional de Estatística – Portugal

em todas as unidades territoriais em estudo, a maioria da população ativa trabalha no setor terciário. 

No concelho de Torres Novas, a maioria da população trabalha como foi referido no setor terciário à 

semelhança das outras unidades territoriais (10 704 efetivos), logo seguido do setor secundário (4035 

efetivos). O setor primário em todas as unidades territoriais tem valores pouco expressivos

se a evolução da população ativa empregada por setores de atividade 

unidades territoriais em estudo. 

.29  – População ativa empregada por setores de atividade

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 
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ativa empregada por setor de atividade no concelho de Torres Novas 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

Portugal, verifica-se que, 

em todas as unidades territoriais em estudo, a maioria da população ativa trabalha no setor terciário. 

No concelho de Torres Novas, a maioria da população trabalha como foi referido no setor terciário à 

ais (10 704 efetivos), logo seguido do setor secundário (4035 

efetivos). O setor primário em todas as unidades territoriais tem valores pouco expressivos. 

se a evolução da população ativa empregada por setores de atividade 

 
População ativa empregada por setores de atividade 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 
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5.9.7 URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E 

A densidade populacional, que traduz o número de habitantes por km

do índice populacional, mas também com os índices migratórios interiores ou exteriores ao concelho, 

na medida em que determinadas áreas ou atividades se tornam mais atrativas para a fixação das 

populações. 

Comparando a evolução da densidade populacional, entre 2010 e 2011, verifica

territoriais analisadas, ocorreu um ligeiro decréscimo da den

considerando o abandono populacional do interior para as zonas mais litorais nos últimos anos.

No quadro seguinte apresenta-se a d

Quadro 

Densidade 
Populacional 

2010 

2011 

(Fonte: Anuário Estatístico da
 

Riachos a freguesia onde se localiza

Torres Novas, é delimitada pelo rio Almonda e pelos concelhos de Entroncamento

cerca de 5 km da sede concelhia 

com uma densidade populacional de 360,4 hab/km²

14,56 km2. 

No que se refere à sua população residente

com 5247 habitantes. Entre 2001 e 2011 a variação da população foi negativa, registando um 

decréscimo de população residente para 5247 residentes correspondendo a uma

de -3,19%. 

A evolução da população nos últimos anos traduz, embora com algumas variações, uma certa 

estabilidade, reflexo da inexistência de elementos catalisadores que possibilitem um desenvolvimento 

económico e a consequente fixação e crescimento da população.

No que se refere à escolaridade da população residente 

residente não são muito elevados, dado que 56,3% da população possui apenas o ensino básico, 

sendo que 30% da população possui apenas o 1ºCiclo do Ensino Básico

2011 é de 6,31%, um valor acima da média do concelho de Torres Novas que é de 
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ABITAÇÃO E EQUIPAMENTOS COLETIVOS   

A densidade populacional, que traduz o número de habitantes por km2, varia não só com a evolução 

do índice populacional, mas também com os índices migratórios interiores ou exteriores ao concelho, 

em que determinadas áreas ou atividades se tornam mais atrativas para a fixação das 

Comparando a evolução da densidade populacional, entre 2010 e 2011, verifica-se que, nas unidades 

territoriais analisadas, ocorreu um ligeiro decréscimo da densidade populacional, situação expectável 

considerando o abandono populacional do interior para as zonas mais litorais nos últimos anos.

se a densidade populacional entre 2010 e 2011. 

 
Quadro 5.32 - Densidade populacional entre 2010 e 2011 

Portugal 
Região Sub-região Concelho

Centro Médio Tejo Torres 
Novas

115,4 84,3 99,9 135,9

114,3 82,3 95,3 135,4
(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2010 e 2011, Instituto Nacional de Estatística 

a freguesia onde se localiza a Fábrica da Torrejana é uma das 17 freguesias do município de 

Torres Novas, é delimitada pelo rio Almonda e pelos concelhos de Entroncamento

m da sede concelhia - Torres Novas sendo uma das mais populosas vilas do concelho, 

com uma densidade populacional de 360,4 hab/km² e estende-se por uma área aproximada de

No que se refere à sua população residente era, em 2001, de 5420 habitantes e em 2011 contava 

com 5247 habitantes. Entre 2001 e 2011 a variação da população foi negativa, registando um 

decréscimo de população residente para 5247 residentes correspondendo a uma

ução da população nos últimos anos traduz, embora com algumas variações, uma certa 

estabilidade, reflexo da inexistência de elementos catalisadores que possibilitem um desenvolvimento 

económico e a consequente fixação e crescimento da população. 

escolaridade da população residente os níveis de escolaridade da população 

residente não são muito elevados, dado que 56,3% da população possui apenas o ensino básico, 

sendo que 30% da população possui apenas o 1ºCiclo do Ensino Básico. A taxa de 

%, um valor acima da média do concelho de Torres Novas que é de 

, varia não só com a evolução 

do índice populacional, mas também com os índices migratórios interiores ou exteriores ao concelho, 

em que determinadas áreas ou atividades se tornam mais atrativas para a fixação das 

se que, nas unidades 

sidade populacional, situação expectável 

considerando o abandono populacional do interior para as zonas mais litorais nos últimos anos. 

Concelho 

Torres 
Novas 

135,9 

135,4 
Região Centro 2010 e 2011, Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

a Fábrica da Torrejana é uma das 17 freguesias do município de 

Torres Novas, é delimitada pelo rio Almonda e pelos concelhos de Entroncamento e Golegã, distando 

uma das mais populosas vilas do concelho, 

se por uma área aproximada de 

era, em 2001, de 5420 habitantes e em 2011 contava 

com 5247 habitantes. Entre 2001 e 2011 a variação da população foi negativa, registando um 

decréscimo de população residente para 5247 residentes correspondendo a uma variação percentual 

ução da população nos últimos anos traduz, embora com algumas variações, uma certa 

estabilidade, reflexo da inexistência de elementos catalisadores que possibilitem um desenvolvimento 

os níveis de escolaridade da população 

residente não são muito elevados, dado que 56,3% da população possui apenas o ensino básico, 

A taxa de analfabetismo em 

%, um valor acima da média do concelho de Torres Novas que é de 4,92%. 
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Nas figuras seguintes apresentam

Figura 5.30 – Escola E.B. de Riachos

Figura 5.32 – Estação ferroviária de Riachos

 

5.9.8 SANEAMENTO BÁSICO 

As taxas de cobertura das infraestruturas básicas constituem indicadores dos respetivos níveis de 

desenvolvimento duma região. Seguidamente analisam

abastecimento de água, energia e de saneamento básico.

Os níveis de cobertura das diversas infraestruturas básicas apresentavam

razoáveis, embora ainda com algum trabalho a desenvolver nomeadamente na população servida 

com sistemas de drenagem e tratamento de águas 

Em 2009, grande parte da população da sub

canalizada, assim como quase toda a população da região Centro (96%). No que respeita à cobertura 
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Nas figuras seguintes apresentam-se algumas panorâmicas da freguesia de Riachos

de Riachos Figura 5.31  – Igreja Paroquial de Riachos

 

Estação ferroviária de Riachos Figura 5.33 – Museu Agrícola de Riachos

As taxas de cobertura das infraestruturas básicas constituem indicadores dos respetivos níveis de 

desenvolvimento duma região. Seguidamente analisam-se a taxa de cobertura das

abastecimento de água, energia e de saneamento básico. 

Os níveis de cobertura das diversas infraestruturas básicas apresentavam-se, em 2009, já bastante 

razoáveis, embora ainda com algum trabalho a desenvolver nomeadamente na população servida 

m sistemas de drenagem e tratamento de águas  

Em 2009, grande parte da população da sub-região do Médio Tejo (95%) era abastecida com água 

canalizada, assim como quase toda a população da região Centro (96%). No que respeita à cobertura 
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se algumas panorâmicas da freguesia de Riachos. 

Igreja Paroquial de Riachos 

 

Museu Agrícola de Riachos 

As taxas de cobertura das infraestruturas básicas constituem indicadores dos respetivos níveis de 

se a taxa de cobertura das redes de 

se, em 2009, já bastante 

razoáveis, embora ainda com algum trabalho a desenvolver nomeadamente na população servida 

(95%) era abastecida com água 

canalizada, assim como quase toda a população da região Centro (96%). No que respeita à cobertura 
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da rede de drenagem de águas residuais, verifica

da sub-região Médio Tejo apenas 67% da população

unidades territoriais nenhuma atinge uma taxa de 100% de cobertura da rede de drena

residuais. 

O consumo de água residencial e dos serviços por habitante, em Torres Novas é bastante mais 

elevado em relação ao consumo existente em todas as outras unidades territoriais em estudo 

conforme se pode visualizar no quadro seguinte.

Quadro 5.33 - População servida por infraestruturas básicas de saneamento (2009)

Unidade 

Territorial 

População servida (%)

Sistemas de 
abastecimento 

de água 

Portugal 96 

Centro 96 

  Médio Tejo 95 

 Torres Novas 83 
(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 

 

A AR – Águas do Ribatejo E.M. S.A., é uma empresa Municipal, constituída sob a forma de uma 

Sociedade Anónima. O seu capital é 100% público, e é detido pelos Municípios de Almeirim, Alpiarça, 

Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas.

Foi criada em Dezembro de 2007 e o seu objeto é o de explorar e gerir os sistemas de abastecimento 

e distribuição de água para consumo público e de saneamento de águas residuais dos Municípios 

que integram a empresa. 

 Quanto à cobertura das redes de saneamento, 95% da população da sub

servida por sistemas públicos de abastecimento de água, 67% por sistemas de drenagem de águas 

residuais e 65% através de estações de tratamento de tratamento de água

consumo de água residencial e dos serviços por habitante, é de 58%

 

No que diz respeito aos consumos de eletricidade, apresentam

na área em estudo, conforme se pod
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de águas residuais, verifica-se que a situação é menos positiva pois, no caso 

região Médio Tejo apenas 67% da população é servida com este saneamento. Nas restantes 

unidades territoriais nenhuma atinge uma taxa de 100% de cobertura da rede de drena

O consumo de água residencial e dos serviços por habitante, em Torres Novas é bastante mais 

elevado em relação ao consumo existente em todas as outras unidades territoriais em estudo 

e visualizar no quadro seguinte. 

População servida por infraestruturas básicas de saneamento (2009)

População servida (%) 
Proporção de 
tratamento de 

águas 
residuais (%) 

Consumo de 
água 

residencial e 
dos serviços 
por habitante 

(m3) 

Sistemas 
de 

drenagem 
de águas 
residuais 

ETAR 

84 74 86 63 

80 72 - 65 

67 65 - 58 

68 55 - 77 
(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 

Águas do Ribatejo E.M. S.A., é uma empresa Municipal, constituída sob a forma de uma 

Anónima. O seu capital é 100% público, e é detido pelos Municípios de Almeirim, Alpiarça, 

Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas. 

Foi criada em Dezembro de 2007 e o seu objeto é o de explorar e gerir os sistemas de abastecimento 

e distribuição de água para consumo público e de saneamento de águas residuais dos Municípios 

Quanto à cobertura das redes de saneamento, 95% da população da sub-região do Médio Tejo é 

servida por sistemas públicos de abastecimento de água, 67% por sistemas de drenagem de águas 

residuais e 65% através de estações de tratamento de tratamento de águas residuais (ETAR). 

consumo de água residencial e dos serviços por habitante, é de 58% 

No que diz respeito aos consumos de eletricidade, apresentam-se os respetivos valores de consumo 

onforme se pode visualizar no quadro seguinte. 

se que a situação é menos positiva pois, no caso 

servida com este saneamento. Nas restantes 

unidades territoriais nenhuma atinge uma taxa de 100% de cobertura da rede de drenagem de águas 

O consumo de água residencial e dos serviços por habitante, em Torres Novas é bastante mais 

elevado em relação ao consumo existente em todas as outras unidades territoriais em estudo 

População servida por infraestruturas básicas de saneamento (2009) 

Consumo de 

residencial e 
serviços 

por habitante 

Resíduos urbanos 
recolhidos (kg/hab) 

Indiferen-
ciados 

Seletiva-
mente 

486 15 

420 10 

412 11 

464 9 
(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

Águas do Ribatejo E.M. S.A., é uma empresa Municipal, constituída sob a forma de uma 

Anónima. O seu capital é 100% público, e é detido pelos Municípios de Almeirim, Alpiarça, 

Foi criada em Dezembro de 2007 e o seu objeto é o de explorar e gerir os sistemas de abastecimento 

e distribuição de água para consumo público e de saneamento de águas residuais dos Municípios 

região do Médio Tejo é 

servida por sistemas públicos de abastecimento de água, 67% por sistemas de drenagem de águas 

s residuais (ETAR). O 

se os respetivos valores de consumo 



 
 
 
 
 

 
 
Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Volume 1 

 
Quadro 

Unidade Territorial

Portugal 

Centro 

Médio Tejo 

Torres Novas 
(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 

 

Constata-se que, na região Centro e no concelho de Torres Novas se registam rácios bastante mais 

elevados de consumo de eletricidade associado à indústria 228,6 e 345,0% respetivamente, em 

relação ao consumo associado à agricultura (4,7 e 14,3,2%), 

anterior.  

5.9.9 MOBILIDADE E TRANSPORTES

5.9.9.1 Rede Rodoviária  

O Plano Rodoviário Nacional (PRN) 2000 é um documento legislativo que estabelece as 

necessidades de comunicações rodoviárias de Portugal, aprovado com a publicação do 

n.º 222/98, de 17 de Julho e alterado pela Lei nº 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto

de 16 de Agosto. 

O PRN 2000 define a Rede Rodoviária Nacional como sendo constituída pela Rede Nacional 

Fundamental (formada pelos Itinerári

(formada pelos Itinerários Complementares (IC's) e pelas Estradas Nacionais (EN)) e pela Rede 

Nacional de Autoestradas (AE). 

Para além da RRN, o PRN integra uma nova categoria de estradas, as “estradas

quais, de acordo com o artigo 12.º do DL nº 222/98, de 17 de Julho, asseguram as comunicações 

públicas rodoviárias do continente com interesse supramunicipal e complementar à RRN, de acordo 

com a Lista V anexa ao DL. 

Para além das estradas da RRN integradas na Concessão EP há ainda a referir as estradas não 

incluídas no PRN, “estradas desclassificadas”, as quais manter

integração na rede municipal, mediante celebração de protocolos entre a EP e as Câmaras 

Municipais. 

O sistema de transportes e comunicações constitui um fator decisivo para o grau de crescimento e 

desenvolvimento socioeconómico de qualquer localidade. Mais do que corresponder às necessidades 

atuais, apresenta uma perspetiva de futuro, constit
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Quadro 5.34 - Consumo de eletricidade (2011)  
 

Unidade Territorial Total Doméstico Agricultura Indústria

7,9 2,6 6,6 189,7

8,3 2,3 4,7 228,6

7,6 2,5 6,8 177,5

11,3 2,9 14,3 345,0
(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 

se que, na região Centro e no concelho de Torres Novas se registam rácios bastante mais 

elevados de consumo de eletricidade associado à indústria 228,6 e 345,0% respetivamente, em 

relação ao consumo associado à agricultura (4,7 e 14,3,2%), conforme se pode visualizar no quadro 

RANSPORTES 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN) 2000 é um documento legislativo que estabelece as 

necessidades de comunicações rodoviárias de Portugal, aprovado com a publicação do 

n.º 222/98, de 17 de Julho e alterado pela Lei nº 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto

O PRN 2000 define a Rede Rodoviária Nacional como sendo constituída pela Rede Nacional 

Fundamental (formada pelos Itinerários Principais (IP's)), pela Rede Nacional Complementar 

(formada pelos Itinerários Complementares (IC's) e pelas Estradas Nacionais (EN)) e pela Rede 

 

Para além da RRN, o PRN integra uma nova categoria de estradas, as “estradas

quais, de acordo com o artigo 12.º do DL nº 222/98, de 17 de Julho, asseguram as comunicações 

públicas rodoviárias do continente com interesse supramunicipal e complementar à RRN, de acordo 

adas da RRN integradas na Concessão EP há ainda a referir as estradas não 

incluídas no PRN, “estradas desclassificadas”, as quais manter-se-ão sob jurisdição da EP até 

integração na rede municipal, mediante celebração de protocolos entre a EP e as Câmaras 

O sistema de transportes e comunicações constitui um fator decisivo para o grau de crescimento e 

desenvolvimento socioeconómico de qualquer localidade. Mais do que corresponder às necessidades 

atuais, apresenta uma perspetiva de futuro, constituindo-se como um dos principais vetores de 
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Indústria 

189,7 

228,6 

177,5 

345,0 
(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

se que, na região Centro e no concelho de Torres Novas se registam rácios bastante mais 

elevados de consumo de eletricidade associado à indústria 228,6 e 345,0% respetivamente, em 

e se pode visualizar no quadro 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN) 2000 é um documento legislativo que estabelece as 

necessidades de comunicações rodoviárias de Portugal, aprovado com a publicação do Decreto-Lei 

n.º 222/98, de 17 de Julho e alterado pela Lei nº 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei nº 182/2003, 

O PRN 2000 define a Rede Rodoviária Nacional como sendo constituída pela Rede Nacional 

os Principais (IP's)), pela Rede Nacional Complementar 

(formada pelos Itinerários Complementares (IC's) e pelas Estradas Nacionais (EN)) e pela Rede 

Para além da RRN, o PRN integra uma nova categoria de estradas, as “estradas regionais” (ER), as 

quais, de acordo com o artigo 12.º do DL nº 222/98, de 17 de Julho, asseguram as comunicações 

públicas rodoviárias do continente com interesse supramunicipal e complementar à RRN, de acordo 

adas da RRN integradas na Concessão EP há ainda a referir as estradas não 

ão sob jurisdição da EP até 

integração na rede municipal, mediante celebração de protocolos entre a EP e as Câmaras 

O sistema de transportes e comunicações constitui um fator decisivo para o grau de crescimento e 

desenvolvimento socioeconómico de qualquer localidade. Mais do que corresponder às necessidades 

se como um dos principais vetores de 
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desenvolvimento sustentável, conjugando a mobilidade de pessoas e bens, com a racionalidade dos 

recursos e a modernização das infraestruturas e meios.

A rede viária regional, ilustrada na figura seguinte, é consti

estradas nacionais e regionais 

aglomerados populacionais (sede de concelho e de freguesias) situados na zona em análise

 

Figura 5

 

Atualmente o concelho de Torres Novas tem condições excecionais de acessibilidade relativamente à 

quase totalidade do território nacional e também a Espanha

ligações diretas a partir do nó da A1 com a A23. Em termos de rede viária, o território do concelho 

está relativamente bem servido, salvo alguns casos de vias sem continuidade que poderiam permitir 

ligações mais fáceis entre as pequenas localidades.

5.9.9.2 Sinistralidade 

O número de acidentes decorridos no ano de 2012, no concelho de Torres Novas, pode se

no quadro seguinte. 
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desenvolvimento sustentável, conjugando a mobilidade de pessoas e bens, com a racionalidade dos 

recursos e a modernização das infraestruturas e meios. 

, ilustrada na figura seguinte, é constituída por um conjunto de eixos viários 

estradas nacionais e regionais – com alguma densidade, que permitem o acesso aos principais 

aglomerados populacionais (sede de concelho e de freguesias) situados na zona em análise

5.34 – Principais eixos viários da zona em análise 

Atualmente o concelho de Torres Novas tem condições excecionais de acessibilidade relativamente à 

quase totalidade do território nacional e também a Espanha (Madrid e a Estremadura Espanhola têm 

ligações diretas a partir do nó da A1 com a A23. Em termos de rede viária, o território do concelho 

está relativamente bem servido, salvo alguns casos de vias sem continuidade que poderiam permitir 

s entre as pequenas localidades. 

O número de acidentes decorridos no ano de 2012, no concelho de Torres Novas, pode se

desenvolvimento sustentável, conjugando a mobilidade de pessoas e bens, com a racionalidade dos 

tuída por um conjunto de eixos viários – 

com alguma densidade, que permitem o acesso aos principais 

aglomerados populacionais (sede de concelho e de freguesias) situados na zona em análise. 

 

Atualmente o concelho de Torres Novas tem condições excecionais de acessibilidade relativamente à 

(Madrid e a Estremadura Espanhola têm 

ligações diretas a partir do nó da A1 com a A23. Em termos de rede viária, o território do concelho 

está relativamente bem servido, salvo alguns casos de vias sem continuidade que poderiam permitir 

O número de acidentes decorridos no ano de 2012, no concelho de Torres Novas, pode ser verificado 
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Quadro 5.35  

Concelho 
Acidentes 

com vítimas 

N.º % 

2011 116 7,1 

2012 111 7,4 

(Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), 2012)

Pela análise do quadro anterior, verifica

acidentes comparativamente com o ano de 2011 embora com um índice de gravidade ligeiramente 

elevado (índice – 1,8). 

5.9.10 SAÚDE   

No que se refere às ofertas ao nível da saúde pública na área de estudo, estas podem ser verificadas 

no quadro seguinte. 

Quadro 

Unidade Territorial Hospitais

Portugal 229

Centro 55

Médio Tejo  6

Torres Novas 1

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 
 

O concelho de Torres Novas, faz

Vale do Tejo e em 2011 contava com a existência de 1 hospital e 1 centro de saúde apoiados por 12 

farmácias (quadro anterior). 

No quadro seguinte apresentam

podendo-se concluir que o concelho d

sub-região do Médio Tejo em todos os níveis, especialmente no indicador de número de enfermeiros 

e médicos por 1000 habitantes com um índice de 12,1% e 2,5% respetivamente. 
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 – Sinistralidade no concelho de Torres Novas em 2012

Vítimas 
mortais 

Feridos 
graves 

Feridos 
leves 

Total de 
Vítimas 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

2 3,2 5 2,8 152 7,7 177 8,0

2 4,4 8 4,9 140 7,6 150 7,4

(Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), 2012)
 

Pela análise do quadro anterior, verifica-se que no concelho de Torres Novas 

acidentes comparativamente com o ano de 2011 embora com um índice de gravidade ligeiramente 

No que se refere às ofertas ao nível da saúde pública na área de estudo, estas podem ser verificadas 

Quadro 5.36 – Infraestruturas de saúde (2011)  
 

Hospitais Centros de Saúde 
Extensões dos 

centros de saúde 

229 388 1199 

55 109 487 

6 11 0 

1 1 0 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 

O concelho de Torres Novas, faz-se representar pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo e em 2011 contava com a existência de 1 hospital e 1 centro de saúde apoiados por 12 

apresentam-se os principais indicadores de saúde por unidade territorial, 

se concluir que o concelho de Torres Novas apresenta uma situação positiva em relação à 

região do Médio Tejo em todos os níveis, especialmente no indicador de número de enfermeiros 

e médicos por 1000 habitantes com um índice de 12,1% e 2,5% respetivamente. 
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concelho de Torres Novas em 2012 

Total de 
 Índice de 

gravidade 
 

8,0 1,7 

7,4 1,8 

(Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), 2012) 

se que no concelho de Torres Novas ocorreram menos 

acidentes comparativamente com o ano de 2011 embora com um índice de gravidade ligeiramente 

No que se refere às ofertas ao nível da saúde pública na área de estudo, estas podem ser verificadas 

Farmácias e 
postos de 

medicamentos 

3074 

788 

78 

12 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

se representar pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo e em 2011 contava com a existência de 1 hospital e 1 centro de saúde apoiados por 12 

se os principais indicadores de saúde por unidade territorial, 

e Torres Novas apresenta uma situação positiva em relação à 

região do Médio Tejo em todos os níveis, especialmente no indicador de número de enfermeiros 

e médicos por 1000 habitantes com um índice de 12,1% e 2,5% respetivamente.  
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Quadro 

Unidade 
Territorial 

N.º médicos por 
1 000 habitantes

Portugal 4,1

Centro 3,6

Médio Tejo  1,8

Torres Novas 2,5
(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 

5.9.11 FATORES SOCIOCULTURAIS

A par com as infraestruturas básicas, os equipamentos coletivos, de cultura e lazer, caracterizam o 

nível de desenvolvimento dum concelho e a qualidade de vida da população que o habita. A 

quantidade, qualidade e condições de acessibilidade aos diversos equipamentos

relacionados com os índices da qualidade de vida, funcionando como polos de atracão e de fixação 

das pessoas.  

Avaliando o volume de despesas através do quadro seguinte, em termos globais, no concelho de 

Torres Novas, o grosso do investi

No quadro seguinte apresentam

câmaras municipais. 

Quadro 5.38  – Despesas das Câmara

Unidades 
Territoriais Total Património 

Total Museus

Portugal 492 525 49 670 25 785

Centro 113 219 9 839 4 953

Médio Tejo  13 766   926 251

Torres Novas 2 296 176 60

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 

5.9.12 RECURSOS TURÍSTICOS 

O Turismo é a atividade do sector terciário que mais cresce, criando também, 

postos de trabalho. Este ramo é fundamental para desenvolvimento da economia de Portugal.

De acordo com a Organização Mundial do Turismo

maiores destinos do mundo. Em 

reconhecido na Europa pelo sol, 
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Quadro 5.37 - Indicadores de saúde (2011)  
 

N.º médicos por 
000 habitantes 

N.º enfermeiros 
por 1 000 

habitantes 

Camas 
hospitalares por 
1 000 habitantes 

(2011) 1

4,1 6,1 3,4 

3,6 6,0 3,3 

1,8 5,3 …. 

2,5 12,1 3,5 
(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 

OCIOCULTURAIS 

as infraestruturas básicas, os equipamentos coletivos, de cultura e lazer, caracterizam o 

nível de desenvolvimento dum concelho e a qualidade de vida da população que o habita. A 

quantidade, qualidade e condições de acessibilidade aos diversos equipamentos

relacionados com os índices da qualidade de vida, funcionando como polos de atracão e de fixação 

Avaliando o volume de despesas através do quadro seguinte, em termos globais, no concelho de 

Torres Novas, o grosso do investimento é canalizado para o âmbito dos Jogos e Desportos. 

No quadro seguinte apresentam-se o volume de despesas em atividades culturais e de 

 
Despesas das Câmaras municipais em atividades culturais e de desporto (2011)

Despesas de capital (milhares de euros) 

das quais 

Publicações 
 e literatura Música 

Artes 
cénicas 

Atividades 
socio-

culturais Museus Total Bibliotecas 

25 785 56 757 46 855 28 912 17 949 52 571 

4 953 14 874 12 533 8 208 2 223 13 004 

251 1 780 1 508   512 121 1 394 

60 450 342 104 0 120 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística 

O Turismo é a atividade do sector terciário que mais cresce, criando também, direta ou indiretamente 

postos de trabalho. Este ramo é fundamental para desenvolvimento da economia de Portugal.

Organização Mundial do Turismo, segundo dados de 2006, Portugal

maiores destinos do mundo. Em 2006, quase 12 milhões de turistas visitaram 

, praias, gastronomia e herança cultural e patrimonial.

Farmácias e 
postos 

medicam. por 
1 000 habitantes 

0,3 

0,3 

… 

0,3 
(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

as infraestruturas básicas, os equipamentos coletivos, de cultura e lazer, caracterizam o 

nível de desenvolvimento dum concelho e a qualidade de vida da população que o habita. A 

quantidade, qualidade e condições de acessibilidade aos diversos equipamentos estão diretamente 

relacionados com os índices da qualidade de vida, funcionando como polos de atracão e de fixação 

Avaliando o volume de despesas através do quadro seguinte, em termos globais, no concelho de 

mento é canalizado para o âmbito dos Jogos e Desportos.  

se o volume de despesas em atividades culturais e de desporto das 

s municipais em atividades culturais e de desporto (2011) 

Recintos 
culturais 

Jogos e desportos 

Total Recintos 

18 230 172 437 41 748 

5 481 44 907 15 767 

773 5 580 2 244 

  260 1107 0 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

direta ou indiretamente 

postos de trabalho. Este ramo é fundamental para desenvolvimento da economia de Portugal. 

Portugal é um dos 20 

, quase 12 milhões de turistas visitaram Portugal. Portugal é 

e herança cultural e patrimonial.  
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Em termos de empreendimentos classificados na zona em estudo não há nada há registar.

No quadro seguinte podem-se verificar os recurs

informação fornecida pelo Turismo de Portugal.

Quadro 5.39  - Recursos turísticos na zona em estudo que contam da base de dados do inventário de recursos 

Nome Descrição de 
Abordagem 

Museu Agrícola 
de Riachos Museus 

(Fonte: Recursos Turísticos 

 

Relativamente a Projetos de Arquitetura com Parecer Favorável do Turismo de Portugal, no concelho 

e localidade de Torres Novas, existe 

5.9.13 CARATERIZAÇÃO DA ÁREA DE 

Acessibilidades 

A zona industrial de Riachos encontra

(A1 e A23) e da linha ferroviária 

investimento e empregabilidade. Assim se justifica a presença tão s

dos transportes, logística e distribuição, a localização da unidade industrial da Torrejana, S.A. 

beneficia deste enquadramento em termos de boas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias

como da sua localização junto à estação ferroviária de Riachos

A principal via rodoviária de acesso à freguesia 

da ligação de Torres Novas à Golegã. 

Concretamente o acesso viário ao perímetro industrial de Riachos, é essencialmente efetuado através 

da EN243, do CM1180 e do CM1179. 

concelhos limítrofes.  

No que diz respeito à conservação dos pa

bastante razoável.  

Atividades Económicas 

A Fábrica Torrejana está inserida na zona industrial de Riachos, 

infraestruturas de atividades industriais e comerciais dos sectores d

transportes, do setor químico, de carpintaria, de metalo

 

 

Volume 1 – Relatório Síntese 

Em termos de empreendimentos classificados na zona em estudo não há nada há registar.

se verificar os recursos turísticos na zona em estudo, de acordo com 

a pelo Turismo de Portugal. 

Recursos turísticos na zona em estudo que contam da base de dados do inventário de recursos 
turísticos 

Morada Freguesia Concelho

Rua Dr. José Marques, 
14 - Torres Novas RIACHOS TORRES 

NOVAS
(Fonte: Recursos Turísticos – IRT/2011) 

Relativamente a Projetos de Arquitetura com Parecer Favorável do Turismo de Portugal, no concelho 

e localidade de Torres Novas, existe um Hotel Rural de categoria 3* - Hotel Rural Aires da Serra.

REA DE ESTUDO 

strial de Riachos encontra-se servida por dois eixos rodoviários de grande importância 

(A1 e A23) e da linha ferroviária do Norte que tornam esta região competitiva ao nível da mobilidade, 

investimento e empregabilidade. Assim se justifica a presença tão significativa de empresas do sector 

dos transportes, logística e distribuição, a localização da unidade industrial da Torrejana, S.A. 

beneficia deste enquadramento em termos de boas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias

to à estação ferroviária de Riachos e do Entroncamento

de acesso à freguesia de Riachos, desde a A23, é a EN243, que possibilita 

da ligação de Torres Novas à Golegã.  

Concretamente o acesso viário ao perímetro industrial de Riachos, é essencialmente efetuado através 

da EN243, do CM1180 e do CM1179. Estas estruturas têm um papel estruturante 

conservação dos pavimentos, estas vias apresentam uma 

Fábrica Torrejana está inserida na zona industrial de Riachos, numa zona onde existem diversas 

estruturas de atividades industriais e comerciais dos sectores da logística, armazenagem e 

transportes, do setor químico, de carpintaria, de metalo-mecânica entre outros.  
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Em termos de empreendimentos classificados na zona em estudo não há nada há registar. 

os turísticos na zona em estudo, de acordo com 

Recursos turísticos na zona em estudo que contam da base de dados do inventário de recursos 

Concelho Distrito 

TORRES 
NOVAS SANTARÉM 

Relativamente a Projetos de Arquitetura com Parecer Favorável do Turismo de Portugal, no concelho 

Hotel Rural Aires da Serra.  

se servida por dois eixos rodoviários de grande importância 

que tornam esta região competitiva ao nível da mobilidade, 

ignificativa de empresas do sector 

dos transportes, logística e distribuição, a localização da unidade industrial da Torrejana, S.A. 

beneficia deste enquadramento em termos de boas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, bem 

e do Entroncamento.  

a EN243, que possibilita 

Concretamente o acesso viário ao perímetro industrial de Riachos, é essencialmente efetuado através 

Estas estruturas têm um papel estruturante nas ligações aos 

vimentos, estas vias apresentam uma conservação 

ona onde existem diversas 

a logística, armazenagem e 
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As empresas aqui representadas são as que se enumeram seguidamente:

na parte oeste da zona industrial:

• Transmaior (Transportes);

• Centro de distribuição do Intermarché e Ecomarché;

• LTA – Moldes para fundição metalúrgica (Fabricação de moldes para fundição metalúrgica);

• Cidade PVC – Fabricação de caixilharia em PVC;

• Metalúrgica Coelhos de José Coelho e Filhos, Lda (Serralharia civil e equipamen

industriais). 

na parte centro da zona industrial

• Sociedade Portuguesa de Destilação, S.A. (Produtos químicos 

importação); 

• Luz & Irmão, S.A. (Transportes);

• TMC – Transportes Mário Cardadeiro, S.A. (T

• Reclamos 2000, Lda (reclamos publicitários);

• Transmaior, S.A. (Transportes).

na parte este da zona industrial: 

• Terminal Multimodal do Vale do Tejo;

• Centro Técnico de Gás Torrejano, Lda (Centro de distribuição de gás);

• João Mendes Pereira – Carpintaria e Móveis de Cozinha;

• Agromais – Entreposto Comercial Agrícola, C.R.L.;

• Infervias – Manutenção de Linhas de caminho de ferro;

• Vitor Gomes & Filhos, Lda 

• Mais laser – Corte e Gravação a laser;

• UNIVEG Portugal – Distribuição Logística e Armazenagem.
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As empresas aqui representadas são as que se enumeram seguidamente: 

na parte oeste da zona industrial: 

Transmaior (Transportes); 

distribuição do Intermarché e Ecomarché; 

Moldes para fundição metalúrgica (Fabricação de moldes para fundição metalúrgica);

Fabricação de caixilharia em PVC; 

Metalúrgica Coelhos de José Coelho e Filhos, Lda (Serralharia civil e equipamen

da zona industrial (onde se insere a Torrejana, S.A.): 

Sociedade Portuguesa de Destilação, S.A. (Produtos químicos –

Luz & Irmão, S.A. (Transportes); 

Transportes Mário Cardadeiro, S.A. (Transportes, logística e armazém);

Reclamos 2000, Lda (reclamos publicitários); 

Transmaior, S.A. (Transportes). 

 

Terminal Multimodal do Vale do Tejo; 

Centro Técnico de Gás Torrejano, Lda (Centro de distribuição de gás); 

Carpintaria e Móveis de Cozinha; 

Entreposto Comercial Agrícola, C.R.L.; 

Manutenção de Linhas de caminho de ferro; 

Vitor Gomes & Filhos, Lda – Serração mecânica; 

Corte e Gravação a laser; 

Distribuição Logística e Armazenagem. 

Moldes para fundição metalúrgica (Fabricação de moldes para fundição metalúrgica); 

Metalúrgica Coelhos de José Coelho e Filhos, Lda (Serralharia civil e equipamentos 

 armazenamento e 

ransportes, logística e armazém); 
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5.10 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES LEGAIS

5.10.1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

No presente capítulo apresenta-

gestão territorial em vigor para o concelho. A análise deste descritor inclui uma avaliação da situação 

da zona em estudo, em termos de condicionantes (estabeleci

respetivas formas de ordenamento. 

Para tal, recorreu-se à Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército (Folha

330), às Plantas de Ordenamento e de Condicionantes do PDM de 

instrumentos de gestão territorial com influência na área de estudo. Adicionalmente foram 

consideradas outras condicionantes e servidões que possam ter eventual interferência com o projeto. 

Como resultado desta análise efetuada, fora

apresentados no Volume 3 – Peças Desenhadas.

Embora não constitua um Instrumento de Gestão Territorial, dado o seu caráter orientador no que se 

refere à elaboração e revisão dos instrumentos de gestão floresta

presente capítulo a análise do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio de Torres 

Novas.  

5.10.2 ENQUADRAMENTO DA ÁREA EM 

O ordenamento do território assenta num sistema de

instrumentos de gestão do território, cujo regime jurídico é regulamentado pelo De

380/99, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Dec

De acordo com os referidos diplomas legais, o sistema de gestão territorial assenta em três âmbitos 

de organização:  

• Âmbito Nacional, concretizado: 

o pelo Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT);

o pelos Planos Sectoriais com incidência territoria

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF), etc.;

o pelos Planos Especiais de Ordenamento do Território: Planos de Ordenamento de 

áreas protegidas (POAP), Planos de Ordenamento de Albufeiras de águas públicas 

(POA), os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) e os Planos de 

Ordenamento dos Estuários (POE);

• Âmbito Regional, concretizado pelos Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT);
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES LEGAIS 

ETODOLOGIA 

-se um enquadramento da área em estudo face aos instrumentos de 

gestão territorial em vigor para o concelho. A análise deste descritor inclui uma avaliação da situação 

da zona em estudo, em termos de condicionantes (estabelecidas por áreas regulamentares) e as 

respetivas formas de ordenamento.  

se à Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército (Folha

), às Plantas de Ordenamento e de Condicionantes do PDM de Torres Novas

instrumentos de gestão territorial com influência na área de estudo. Adicionalmente foram 

consideradas outras condicionantes e servidões que possam ter eventual interferência com o projeto. 

Como resultado desta análise efetuada, foram elaborados os Desenhos EIA-

Peças Desenhadas.  

Embora não constitua um Instrumento de Gestão Territorial, dado o seu caráter orientador no que se 

dos instrumentos de gestão florestal e municipal, será englo

presente capítulo a análise do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio de Torres 

REA EM ESTUDO EM INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL

O ordenamento do território assenta num sistema de gestão territorial, concretizado através de 

instrumentos de gestão do território, cujo regime jurídico é regulamentado pelo De

etembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de f

s referidos diplomas legais, o sistema de gestão territorial assenta em três âmbitos 

Âmbito Nacional, concretizado:  

pelo Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT);

pelos Planos Sectoriais com incidência territorial: Planos de Bacia Hidrográfica (PBH); 

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF), etc.; 

pelos Planos Especiais de Ordenamento do Território: Planos de Ordenamento de 

áreas protegidas (POAP), Planos de Ordenamento de Albufeiras de águas públicas 

os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) e os Planos de 

Ordenamento dos Estuários (POE); 

Âmbito Regional, concretizado pelos Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT);
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se um enquadramento da área em estudo face aos instrumentos de 

gestão territorial em vigor para o concelho. A análise deste descritor inclui uma avaliação da situação 

das por áreas regulamentares) e as 

se à Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército (Folhas n.º 329 e 

Torres Novas, bem como a outros 

instrumentos de gestão territorial com influência na área de estudo. Adicionalmente foram 

consideradas outras condicionantes e servidões que possam ter eventual interferência com o projeto.  

-FT-11 a EIA-FT-20, 

Embora não constitua um Instrumento de Gestão Territorial, dado o seu caráter orientador no que se 

l e municipal, será englobada no 

presente capítulo a análise do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio de Torres 

ERRITORIAL 

gestão territorial, concretizado através de 

instrumentos de gestão do território, cujo regime jurídico é regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 

Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro. 

s referidos diplomas legais, o sistema de gestão territorial assenta em três âmbitos 

pelo Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

l: Planos de Bacia Hidrográfica (PBH); 

pelos Planos Especiais de Ordenamento do Território: Planos de Ordenamento de 

áreas protegidas (POAP), Planos de Ordenamento de Albufeiras de águas públicas 

os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) e os Planos de 

Âmbito Regional, concretizado pelos Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT); 
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• Âmbito Municipal, concretizado pelos Planos Intermunicipais de Orden

(PIOT) e Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT).

A gestão territorial da área de estudo, integrada no concelho de 

atualmente assente nos Instrumentos de Gestão do Território (IGT) 

apresentando-se a correspondente informação detalhada nos capítulos seguintes.

Quadro 5.40 –

Instrumento de Gestão Territorial

Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica da Região 
Hidrográfica n.º 5 – Tejo (PGBH Tejo)

Plano Regional de Ordenamento Florestal do 
Ribatejo (PROF-Ribatejo) 

Plano Regional de Ordenamento do Território de 
Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT)

Plano Diretor Municipal de Torres Novas

Plano de Urbanização de Riachos 

5.10.2.1 Âmbito Nacional 

Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica da Região Hidrográfica n.º 5 

A Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, estabelece um novo quadro legal 

no domínio da política da água e 

das águas superficiais interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas 

subterrâneas.  

Ao abrigo de referido diploma legal, deverão ser elaborados, até 2015, Planos de Gestão

Regiões Hidrográficas, instrumentos de planeamento das águas que têm por objetivo constituírem

como a base de suporte à gestão, à proteção e à valorização ambiental, social e económica, 

atualizando e reorganizando a informação constante nos anterio

abrigo do Decreto-Lei n.º 45/94, de 22 de fevereiro), de acordo com as Regiões Hidrográficas 

estabelecidas na Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro.

A elaboração do Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica 

Região Hidrográfica n.º 5, foi determinada pelo Despacho n.º 18431/2009, de 10 de Agosto, tendo 

sido a sua aprovação ratificada pela 

de Março. 
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Âmbito Municipal, concretizado pelos Planos Intermunicipais de Orden

(PIOT) e Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT). 

A gestão territorial da área de estudo, integrada no concelho de Torres Novas

atualmente assente nos Instrumentos de Gestão do Território (IGT) indicados no 

se a correspondente informação detalhada nos capítulos seguintes.

– Instrumentos de Gestão Territorial na Área em Estudo

Instrumento de Gestão Territorial Âmbito 
Territorial Publicação

Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica da Região 
Tejo (PGBH Tejo) Nacional Resolução do Conselho de Mi

16-F/2013, de 22 de m

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nacional Decreto Regulamentar n.º 16/2006, de 19 
de outubro 

Plano Regional de Ordenamento do Território de 
OVT) Regional Resolução de Conselho de Ministros n.º 

64-A/2009, em 6 de agosto de 2009

Torres Novas Municipal 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
16/97 de 5 de fevereiro
introduzidas (Em revisão)

 Municipal Declaração 7-9-89, de 4 de outubro

Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica da Região Hidrográfica n.º 5 - Tejo 

A Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, estabelece um novo quadro legal 

domínio da política da água e tem como objetivo estabelecer um enquadramento para a proteção 

das águas superficiais interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas 

Ao abrigo de referido diploma legal, deverão ser elaborados, até 2015, Planos de Gestão

Regiões Hidrográficas, instrumentos de planeamento das águas que têm por objetivo constituírem

como a base de suporte à gestão, à proteção e à valorização ambiental, social e económica, 

atualizando e reorganizando a informação constante nos anteriores Planos de Bacia (elaborados ao 

Lei n.º 45/94, de 22 de fevereiro), de acordo com as Regiões Hidrográficas 

estabelecidas na Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro. 

A elaboração do Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica – Tejo (PGBH-Tejo), c

Região Hidrográfica n.º 5, foi determinada pelo Despacho n.º 18431/2009, de 10 de Agosto, tendo 

sido a sua aprovação ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16

Âmbito Municipal, concretizado pelos Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território 

Torres Novas, encontra-se 

indicados no Quadro 5.41, 

se a correspondente informação detalhada nos capítulos seguintes.  

Instrumentos de Gestão Territorial na Área em Estudo 

Publicação 

Resolução do Conselho de Ministros nº 
F/2013, de 22 de março 

Decreto Regulamentar n.º 16/2006, de 19 

Conselho de Ministros n.º 
A/2009, em 6 de agosto de 2009 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
fevereiro e alterações 

introduzidas (Em revisão) 

89, de 4 de outubro 

A Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, estabelece um novo quadro legal 

tem como objetivo estabelecer um enquadramento para a proteção 

das águas superficiais interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas 

Ao abrigo de referido diploma legal, deverão ser elaborados, até 2015, Planos de Gestão das 

Regiões Hidrográficas, instrumentos de planeamento das águas que têm por objetivo constituírem-se 

como a base de suporte à gestão, à proteção e à valorização ambiental, social e económica, 

res Planos de Bacia (elaborados ao 

Lei n.º 45/94, de 22 de fevereiro), de acordo com as Regiões Hidrográficas 

Tejo), correspondente à 

Região Hidrográfica n.º 5, foi determinada pelo Despacho n.º 18431/2009, de 10 de Agosto, tendo 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-F/2013, de 22 
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À semelhança dos restantes PGBH elaborados, o PGRH

planeamento que visa fornecer uma abordagem integ

apoia na decisão, tendo em vista o cumprimento de objetivos de prevenção, proteção, recuperação e 

valorização dos recursos hídricos, enquanto recurso escasso e estratégico para a competitividade 

territorial.  

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo (PROF

O concelho de Torres Novas integra

Florestal do Ribatejo, instrumento de gestão territorial que incide exclusivamente sobre os espaços 

florestais e que estabelece normas de utilização e ocupação florestal destes espaços, de fo

promover e garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados, 

salvaguardando os objetivos da política florestal nacional. 

O PROF-Ribatejo foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 16/2006, de 19 de outubro, que foi 

publicado em Diário da República, 1ª série 

Suspensão Parcial, publicada em Diário da República, 1ª série 

78/2013, de 19 de fevereiro, decorrente da necessidade de se proceder à r

nacionais, com base em atualização de informação de base entretanto publicada.

5.10.2.2 Âmbito Regional 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT

A área em estudo encontra-se englobada no âmbito do Plano Regional de Ordenamento do Território 

do Oeste e Vale do Tejo (PROT

Ministros nº 30/2006, de 23 de m

maio de 2007 e sujeita a discussão pública. 

O PROT-OVT em vigor foi aprovado em Resolução de Conselho de Ministros n.º 64

agosto de 2009. 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte pretende ser um i

de articulação entre o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), os 

diversos instrumentos de política sectorial com expressão territorial e os instrumentos de 

planeamento municipal, servindo de quadro de ref

da Administração e para a elaboração de outros instrumentos de gestão territorial, em particular dos 

Planos Municipais de Ordenamento do Território
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À semelhança dos restantes PGBH elaborados, o PGRH-Tejo constitui um instrumento de 

planeamento que visa fornecer uma abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, e que 

apoia na decisão, tendo em vista o cumprimento de objetivos de prevenção, proteção, recuperação e 

valorização dos recursos hídricos, enquanto recurso escasso e estratégico para a competitividade 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo (PROF-Ribatejo) 

integra-se na área abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento 

Florestal do Ribatejo, instrumento de gestão territorial que incide exclusivamente sobre os espaços 

florestais e que estabelece normas de utilização e ocupação florestal destes espaços, de fo

promover e garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados, 

salvaguardando os objetivos da política florestal nacional.  

Ribatejo foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 16/2006, de 19 de outubro, que foi 

licado em Diário da República, 1ª série – n.º 202. Recentemente, este plano sofreu uma 

Suspensão Parcial, publicada em Diário da República, 1ª série – n.º 35, através da Portaria n.º 

78/2013, de 19 de fevereiro, decorrente da necessidade de se proceder à r

nacionais, com base em atualização de informação de base entretanto publicada.

Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT)

se englobada no âmbito do Plano Regional de Ordenamento do Território 

do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT), cuja elaboração foi aprovada por Resolução de Conselho de 

Ministros nº 30/2006, de 23 de março de 2006, tendo a proposta deste Plano sido apresentada em 

aio de 2007 e sujeita a discussão pública.  

foi aprovado em Resolução de Conselho de Ministros n.º 64

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte pretende ser um instrumento fundamental 

de articulação entre o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), os 

diversos instrumentos de política sectorial com expressão territorial e os instrumentos de 

planeamento municipal, servindo de quadro de referência e definindo orientações para as decisões 

da Administração e para a elaboração de outros instrumentos de gestão territorial, em particular dos 

Planos Municipais de Ordenamento do Território. 
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Tejo constitui um instrumento de 

rada para a gestão dos recursos hídricos, e que 

apoia na decisão, tendo em vista o cumprimento de objetivos de prevenção, proteção, recuperação e 

valorização dos recursos hídricos, enquanto recurso escasso e estratégico para a competitividade 

se na área abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento 

Florestal do Ribatejo, instrumento de gestão territorial que incide exclusivamente sobre os espaços 

florestais e que estabelece normas de utilização e ocupação florestal destes espaços, de forma a 

promover e garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados, 

Ribatejo foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 16/2006, de 19 de outubro, que foi 

n.º 202. Recentemente, este plano sofreu uma 

n.º 35, através da Portaria n.º 

78/2013, de 19 de fevereiro, decorrente da necessidade de se proceder à revisão dos PROF 

nacionais, com base em atualização de informação de base entretanto publicada. 

OVT) 

se englobada no âmbito do Plano Regional de Ordenamento do Território 

OVT), cuja elaboração foi aprovada por Resolução de Conselho de 

te Plano sido apresentada em 

foi aprovado em Resolução de Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, em 6 de 

nstrumento fundamental 

de articulação entre o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), os 

diversos instrumentos de política sectorial com expressão territorial e os instrumentos de 

erência e definindo orientações para as decisões 

da Administração e para a elaboração de outros instrumentos de gestão territorial, em particular dos 
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Face à nova geração de Planos Diretores Municipais, que se

devem fornecer um quadro de referência estratégica de longo prazo que permita aos municípios 

estabelecerem as suas opções de desenvolvimento e definirem regras de gestão territorial 

compatíveis com o modelo consagrado 

se iniciou, terão que se adequar as orientações do PROT logo que elas sejam formuladas.

Neste sentido, realça-se que os PROT não são direta e imediatamente vinculativos para os 

particulares, mas pretendem sim fixar valores ou limiares máximos para as diferentes tipologias de 

uso do solo na região, nos casos em que tal é considerado imprescindível para o correto 

ordenamento do território. Caberá, depois, a cada município, através dos planos municipai

ordenamento do território, que já se aplicam diretamente aos particulares, definir a situação concreta 

que considerem mais adequada para o seu território, nos limites dos parâmetros estabelecidos no 

PROT. 

5.10.2.3 Âmbito Municipal 

Plano Diretor Municipal (PDM) de 

A área em estudo está integrada no concelho de 

obedecer ao estabelecido no Plano Diretor Municipal (PDM) de 

Resolução do Conselho de Ministros nº 16/97 de 5

Este Plano, que se encontra atualmente em processo de revisão, já foi alvo das seguintes alterações: 

• Suspensão Parcial – Resolução do Conselho de Ministros n.º 9/2004, de 

33, I série-B - Suspensão parcial do

Geral de Urbanização de Riachos na área denominada «Zona do Casal do Tocha», a norte 

da vila de Riachos; 

• 1ª Correção Material - Resolução do Conselho de Ministros n.º 148/2006, de 6 de novembro, 

DR 213, I série – Ratificação das áreas do Plano 

Plano Geral de Urbanização de Riachos 

transposição de escalas e de definição incorreta de limites físicos identificáveis no terreno

• 1ª Alteração por Adaptação 

dos artigos 31.º, 36.º, 40.º e 44

De acordo com a análise das plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal 

Novas, sintetizadas no Desenho EIA

seguinte as classes de espaço inseridas na área de estudo considerada.

 

Volume 1 – Relatório Síntese 

Face à nova geração de Planos Diretores Municipais, que se pretendem mais estratégicos, os PROT 

devem fornecer um quadro de referência estratégica de longo prazo que permita aos municípios 

estabelecerem as suas opções de desenvolvimento e definirem regras de gestão territorial 

compatíveis com o modelo consagrado para a Região. Neste sentido, os novos PDM cuja revisão já 

se iniciou, terão que se adequar as orientações do PROT logo que elas sejam formuladas.

se que os PROT não são direta e imediatamente vinculativos para os 

etendem sim fixar valores ou limiares máximos para as diferentes tipologias de 

uso do solo na região, nos casos em que tal é considerado imprescindível para o correto 

ordenamento do território. Caberá, depois, a cada município, através dos planos municipai

ordenamento do território, que já se aplicam diretamente aos particulares, definir a situação concreta 

que considerem mais adequada para o seu território, nos limites dos parâmetros estabelecidos no 

de Torres Novas 

A área em estudo está integrada no concelho de Torres Novas, cujo ordenamento municipal deverá 

obedecer ao estabelecido no Plano Diretor Municipal (PDM) de Torres Novas

ão do Conselho de Ministros nº 16/97 de 5 de fevereiro (DR 30, I série-B)

Este Plano, que se encontra atualmente em processo de revisão, já foi alvo das seguintes alterações: 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 9/2004, de 

Suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Torres Novas e do Plano 

Geral de Urbanização de Riachos na área denominada «Zona do Casal do Tocha», a norte 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 148/2006, de 6 de novembro, 

Ratificação das áreas do Plano Diretor Municipal de Torres Novas e do 

Plano Geral de Urbanização de Riachos (correção de erro material determinado por 

transposição de escalas e de definição incorreta de limites físicos identificáveis no terreno

1ª Alteração por Adaptação - Aviso n.º 4735/2010, de 5 de março, DR 45, II série 

dos artigos 31.º, 36.º, 40.º e 44.º do regulamento do PDM por adaptação ao PROT

De acordo com a análise das plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal 

, sintetizadas no Desenho EIA-FT-13 – Síntese de Ordenamento, apresentam

seguinte as classes de espaço inseridas na área de estudo considerada. 

pretendem mais estratégicos, os PROT 

devem fornecer um quadro de referência estratégica de longo prazo que permita aos municípios 

estabelecerem as suas opções de desenvolvimento e definirem regras de gestão territorial 

para a Região. Neste sentido, os novos PDM cuja revisão já 

se iniciou, terão que se adequar as orientações do PROT logo que elas sejam formuladas. 

se que os PROT não são direta e imediatamente vinculativos para os 

etendem sim fixar valores ou limiares máximos para as diferentes tipologias de 

uso do solo na região, nos casos em que tal é considerado imprescindível para o correto 

ordenamento do território. Caberá, depois, a cada município, através dos planos municipais de 

ordenamento do território, que já se aplicam diretamente aos particulares, definir a situação concreta 

que considerem mais adequada para o seu território, nos limites dos parâmetros estabelecidos no 

, cujo ordenamento municipal deverá 

Torres Novas, publicado pela 

B).  

Este Plano, que se encontra atualmente em processo de revisão, já foi alvo das seguintes alterações:  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 9/2004, de 9 de fevereiro, DR 

Plano Diretor Municipal de Torres Novas e do Plano 

Geral de Urbanização de Riachos na área denominada «Zona do Casal do Tocha», a norte 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 148/2006, de 6 de novembro, 

Diretor Municipal de Torres Novas e do 

(correção de erro material determinado por 

transposição de escalas e de definição incorreta de limites físicos identificáveis no terreno. 

Aviso n.º 4735/2010, de 5 de março, DR 45, II série – Alteração 

º do regulamento do PDM por adaptação ao PROT-OVT. 

De acordo com a análise das plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Torres 

Síntese de Ordenamento, apresentam-se no quadro 
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Quadro 5.41

Classe de Espaço 

Espaço Urbano 

Espaço caracterizado pelo elevado nível de infraestruturação urbana e densidade 
populacional, onde o solo se destina predominantemente a edificação.
É constituído pelo conjunto coerente de edificações multifuncionais, desenvolvido 
segundo uma rede viária estruturante, destinado ao uso urbano, nele se englobando o 
espaço urbano já consolidado e em completamento ou a reabilitar, incluído no 
perímetro urban

Espaço Urbanizável 
Espaço caracterizado por poder vir a adquirir as características do espaço urbano no 
período de vigência do PDM. É constituído pela área de reserva para expansão urbana 
a curto e médio prazos, incluída em perímetro

Espaço Industrial 

São consideradas as seguintes categorias de espaço, onde é autorizada a construção 
de infraestruturas urbanísticas e edificações através de licenciamento municipal de 
loteamento urbano e de construção e ainda, através de licenci
estabelecimentos e atividades industriais:
a) Área industrial existente 
Novas, Riachos, Casais Martanes, Lamarosa, Ribeiras e Parceiros da Igreja;
b) Área industrial proposta 
constituir de Zibreira, Lamarosa, Outeiro, Sentieiras e intermunicipal Torres 
Novas/Golegã/ Entroncamento (em Riachos).

Espaço Canal Ferroviário 

Espaço destinado às plataformas, faixas de reserva e de prote
equipamento das comunicações públicas ferroviárias.
canal ferroviário é constituído pela Linha do Norte e estação de Riachos, bem pela 
respetiva passagem superior da EN243 (anterior passagem de nível).

Espaço Canal Rodoviário 
Espaço 
equipamento das comunicações
canal rodoviário é constituído pela EN243.

Espaço Agrícola da RAN 
Espaço destinado no seu uso geral dominante à produção agrícola e pecuária.
Corresponde à área submetida ao regime jurídico da RAN não abrangida pelo Projecto 
do Aproveitamento Hidroagrícola do Alvorão.

Espaço Agrícola Não 
Incluído na RAN 

Espaço destinado à 
jurídicos da RAN
RAN, onde são viáveis culturas regadas, e aos
ou localização particular, 
específicas

Espaço Florestal de 
Proteção 

Espaço cuja
genético, da
erosão do solo e de incêndio 
da floresta.
comunidades de vegetação instaladas
nos afloramentos
pendem para as ribeiras principais, nas zonas de interesse
pelas comunidades de vegetação instaladas a

 

Conforme ilustrado nos Desenho

propriedade onde se inserem as instalações da Fábrica Torrejana

Existente, integrada no Perímetro U

Industrial de Riachos, cuja área total

De acordo com o Regulamento do PDM de 

Planeamento e Gestão (UOPG) que consistem em áreas sujeitas a regulamentação e gestão 
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41 – Classes de espaço existentes na área de estudo 

Descrição do Regulamento do PDM

Espaço caracterizado pelo elevado nível de infraestruturação urbana e densidade 
populacional, onde o solo se destina predominantemente a edificação.

constituído pelo conjunto coerente de edificações multifuncionais, desenvolvido 
segundo uma rede viária estruturante, destinado ao uso urbano, nele se englobando o 
espaço urbano já consolidado e em completamento ou a reabilitar, incluído no 
perímetro urbano de uma área urbana. 

caracterizado por poder vir a adquirir as características do espaço urbano no 
período de vigência do PDM. É constituído pela área de reserva para expansão urbana 
a curto e médio prazos, incluída em perímetro urbano. 

São consideradas as seguintes categorias de espaço, onde é autorizada a construção 
de infraestruturas urbanísticas e edificações através de licenciamento municipal de 
loteamento urbano e de construção e ainda, através de licenci
estabelecimentos e atividades industriais: 

) Área industrial existente — correspondente às áreas industriais existentes de Torres 
Novas, Riachos, Casais Martanes, Lamarosa, Ribeiras e Parceiros da Igreja;

) Área industrial proposta — correspondente às áreas industriais propostas e a 
constituir de Zibreira, Lamarosa, Outeiro, Sentieiras e intermunicipal Torres 
Novas/Golegã/ Entroncamento (em Riachos). 

Espaço destinado às plataformas, faixas de reserva e de prote
equipamento das comunicações públicas ferroviárias. Na área de estudo o espaço 
canal ferroviário é constituído pela Linha do Norte e estação de Riachos, bem pela 
respetiva passagem superior da EN243 (anterior passagem de nível).

Espaço destinado às plataformas, faixas de reserva e de proteção da rede e 
equipamento das comunicações públicas rodoviárias. Na área de estudo o espaço 
canal rodoviário é constituído pela EN243. 

destinado no seu uso geral dominante à produção agrícola e pecuária.
Corresponde à área submetida ao regime jurídico da RAN não abrangida pelo Projecto 
do Aproveitamento Hidroagrícola do Alvorão. 

Espaço destinado à produção agrícola e pecuária, mas não submetido aos regimes 
jurídicos da RAN e de fomento hidroagrícola. Corresponde a solos
RAN, onde são viáveis culturas regadas, e aos solos que por qualidades intrínsecas, 
ou localização particular, tenham interesse para atividades agrícolas e pecuárias 
específicas. 

cuja função principal é a proteção, através da salvaguarda do património 
genético, da defesa e valorização dos recursos hídricos, da redução dos riscos
erosão do solo e de incêndio e, secundariamente, a produção silvícola
da floresta. É constituído: pelas faixas de proteção dos cursos de água; pelas 
comunidades de vegetação instaladas nas unidades pedológicas litossolos de arenitos, 
nos afloramentos rochosos, nas zonas de relevo acidentado, nas encostas de
pendem para as ribeiras principais, nas zonas de interesse 
pelas comunidades de vegetação instaladas a proteger. 

Desenhos EIA-FT-13.01 e 02 constantes do Volume 3 do presente EIA, a 

inserem as instalações da Fábrica Torrejana, ocupa um 

integrada no Perímetro Urbano de Riachos, correspondente ao designado 

iachos, cuja área total é de 85 ha. 

De acordo com o Regulamento do PDM de Torres Novas são ainda definidas Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão (UOPG) que consistem em áreas sujeitas a regulamentação e gestão 
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Espaço caracterizado pelo elevado nível de infraestruturação urbana e densidade 
populacional, onde o solo se destina predominantemente a edificação. 

constituído pelo conjunto coerente de edificações multifuncionais, desenvolvido 
segundo uma rede viária estruturante, destinado ao uso urbano, nele se englobando o 
espaço urbano já consolidado e em completamento ou a reabilitar, incluído no 

caracterizado por poder vir a adquirir as características do espaço urbano no 
período de vigência do PDM. É constituído pela área de reserva para expansão urbana 

São consideradas as seguintes categorias de espaço, onde é autorizada a construção 
de infraestruturas urbanísticas e edificações através de licenciamento municipal de 
loteamento urbano e de construção e ainda, através de licenciamento industrial, 

correspondente às áreas industriais existentes de Torres 
Novas, Riachos, Casais Martanes, Lamarosa, Ribeiras e Parceiros da Igreja; 

orrespondente às áreas industriais propostas e a 
constituir de Zibreira, Lamarosa, Outeiro, Sentieiras e intermunicipal Torres 

Espaço destinado às plataformas, faixas de reserva e de proteção da rede e 
Na área de estudo o espaço 

canal ferroviário é constituído pela Linha do Norte e estação de Riachos, bem pela 
respetiva passagem superior da EN243 (anterior passagem de nível). 

de reserva e de proteção da rede e 
Na área de estudo o espaço 

destinado no seu uso geral dominante à produção agrícola e pecuária. 
Corresponde à área submetida ao regime jurídico da RAN não abrangida pelo Projecto 

agrícola e pecuária, mas não submetido aos regimes 
Corresponde a solos não abrangidos pela 

solos que por qualidades intrínsecas, 
interesse para atividades agrícolas e pecuárias 

através da salvaguarda do património 
defesa e valorização dos recursos hídricos, da redução dos riscos de 

a produção silvícola e os outros usos 
proteção dos cursos de água; pelas 

nas unidades pedológicas litossolos de arenitos, 
rochosos, nas zonas de relevo acidentado, nas encostas de vale que 

 cénico ou ambiental; e 

do Volume 3 do presente EIA, a 

um Espaço Industrial 

ao designado Perímetro 

definidas Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão (UOPG) que consistem em áreas sujeitas a regulamentação e gestão 
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urbanística própria, conferida por plano

pormenor. 

O Perímetro Urbano de Riachos encontra

EIA-FT-13.2. Dentro desta UOPG encontra

Urbanização (PU de Riachos), aquando da entrada em vigor do PDM. 

Plano de Urbanização (PU) de Riachos

Conforme acima referido a fábrica Torrejana 

de abrangência do PU de Riachos

série, n.º 229, de 4 de outubro de 1989

previsse como prioridade a revisão do PU aprovado, este processo não ocorreu

Em simultâneo com o PDM, este Plano 

um erro na sua delimitação (Resolução do Consel

Resolução do Conselho de Ministros n.º 148/2006, de 6 de novembro

De acordo com a análise da planta

a fábrica Torrejana está inserida na classe I, que de acordo com o artigo 13º do regulamento do Plano 

correspondente a zonas “para implantação de instalações industriais e agr

e infraestruturas complementares, com integração e beneficiação das instalações existentes e 

disciplina do uso do solo, com o objetivo da otimização do seu uso; interdição de loteamentos ou 

construções urbanas para a utilização hab

proteção do meio ambiente, da interdição do lançamento de efluentes nas linhas de água e de gases 

na atmosfera, senão quando devidamente depurados, por forma a dar cumprimento aos limites de 

emissão que vierem a ser fixados pela Direção

No capítulo 6.10 será apresentada a análise da compatibili

classes de Ordenamento do PDM em que se inserem, bem como com as disposições do PU de 

Riachos, estabelecidas em sede de ordenamento municipal. 

5.10.3 CONDICIONADAS LEGAIS 

A inventariação das áreas legalmente condicionadas baseou

de Torres Novas, que se apresentam nos desenhos EIA

fornecida por um conjunto de entidades contactadas (descriminada no Quadro

Anexo A constante do Volume 2 do presente EIA), identificando

restrições de utilidade pública na área de estudo:

• Reserva Agrícola Nacional (RAN);
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urbanística própria, conferida por plano especial de ordenamento, plano de urbanização e plano de 

O Perímetro Urbano de Riachos encontra-se inserido na UOPG de Riachos, ilustrada no Desenho 

13.2. Dentro desta UOPG encontra-se uma zona que já havia sido sujeita a Plano de 

ação (PU de Riachos), aquando da entrada em vigor do PDM.  

Riachos 

Conforme acima referido a fábrica Torrejana está inserida no Perímetro Urbano de Riachos e na

de abrangência do PU de Riachos, publicado pela Declaração da DGOT, no Diário da República,

série, n.º 229, de 4 de outubro de 1989 (Desenho EIA-FT-12). Embora o regulamento do PDM 

previsse como prioridade a revisão do PU aprovado, este processo não ocorreu até à data.

Em simultâneo com o PDM, este Plano foi alvo da suspensão parcial e correção por forma a retificar 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 9/2004, de 9

Resolução do Conselho de Ministros n.º 148/2006, de 6 de novembro, respetivamente).

planta síntese do PU, cujo extrato se apresenta no Desenho EIA

a fábrica Torrejana está inserida na classe I, que de acordo com o artigo 13º do regulamento do Plano 

para implantação de instalações industriais e agropecuárias, equipamentos 

e infraestruturas complementares, com integração e beneficiação das instalações existentes e 

disciplina do uso do solo, com o objetivo da otimização do seu uso; interdição de loteamentos ou 

construções urbanas para a utilização habitacional; observância da proteção do caminho

proteção do meio ambiente, da interdição do lançamento de efluentes nas linhas de água e de gases 

na atmosfera, senão quando devidamente depurados, por forma a dar cumprimento aos limites de 

o que vierem a ser fixados pela Direção-Geral, a quem compete o respetivo licenciamento

será apresentada a análise da compatibilidade das instalações da fábrica com as 

classes de Ordenamento do PDM em que se inserem, bem como com as disposições do PU de 

Riachos, estabelecidas em sede de ordenamento municipal.  

A inventariação das áreas legalmente condicionadas baseou-se na Carta de Condicionantes

, que se apresentam nos desenhos EIA-FT-14 a 20, bem como na informação 

fornecida por um conjunto de entidades contactadas (descriminada no Quadro

te do Volume 2 do presente EIA), identificando-se as seguintes servidões e 

restrições de utilidade pública na área de estudo: 

Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

especial de ordenamento, plano de urbanização e plano de 

de Riachos, ilustrada no Desenho 

já havia sido sujeita a Plano de 

está inserida no Perímetro Urbano de Riachos e na área 

Diário da República, 2.ª 

. Embora o regulamento do PDM 

até à data. 

da suspensão parcial e correção por forma a retificar 

ho de Ministros n.º 9/2004, de 9 de fevereiro e 

, respetivamente). 

cujo extrato se apresenta no Desenho EIA-FT-12, 

a fábrica Torrejana está inserida na classe I, que de acordo com o artigo 13º do regulamento do Plano 

opecuárias, equipamentos 

e infraestruturas complementares, com integração e beneficiação das instalações existentes e 

disciplina do uso do solo, com o objetivo da otimização do seu uso; interdição de loteamentos ou 

itacional; observância da proteção do caminho-de-ferro, da 

proteção do meio ambiente, da interdição do lançamento de efluentes nas linhas de água e de gases 

na atmosfera, senão quando devidamente depurados, por forma a dar cumprimento aos limites de 

Geral, a quem compete o respetivo licenciamento.” 

dade das instalações da fábrica com as 

classes de Ordenamento do PDM em que se inserem, bem como com as disposições do PU de 

Condicionantes do PDM 

14 a 20, bem como na informação 

fornecida por um conjunto de entidades contactadas (descriminada no Quadro apresentado no 

se as seguintes servidões e 
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• Reserva Ecológica Nacional (REN);

• Domínio Hídrico / Domínio Públic

• Emparcelamento Rural Integrado na Azinhaga, Golegã e Riachos;

• Defesa Nacional: Polígono Militar

• Rede Viária; 

• Rede Ferroviária; 

• Infraestruturas de Abastecimento de água e de Saneamento (Captação de água subterrânea, 

condutas adutoras, reservatório, estação elevatória da rede de distribuição, e estação 

elevatória e emissário da rede de saneamento).

 

Embora presentes na área de estudo, algumas das 

indicadas não apresentam qualquer interfer

Torrejana, conforme se pode verificar no

Relativamente à Reserva Agrícola Nacional (RAN), aprovada para o concelho de Torres Novas 

através da Portaria n.º 321/94, de 26 de maio, conforme se pode observar no

15, embora se verifiquem na área de estudo, a Fábrica Torrejana não interfere com este tipo de solos.

A delimitação da Reserva Ecológica Nacional 

aprovada pela Resolução do Conselho de

n.º 126/2011, de 31 de março. Embora a carta publicada da REN não se encontre desagregada por 

ecossistemas, através da consulta dos eleme

possível constatar que na área de estudo existem “Zonas de Infiltração Máxima” e “Zonas Ameaçadas 

pelas Cheias”. Contudo, conforme se verifica através do Desenho EIA

Torrejana não interfere com estas áreas. 

De acordo com a informação fornecida pela Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e 

Vale do Tejo, o projeto de “Emparcelamento Rural Integrado na Azinhaga, Golegã e Riachos

abrange os concelhos de Golegã e Torres 

União Agrícola do Norte de Vale do Tejo, interceta a área de estudo. Contudo, conforme se pode 

verificar no Desenho EIA-FT-20 o terreno da Fábrica Torrejana não está integrado na referida área de 

emparcelamento, cujo perímetro de intervenção encontra

de agosto. 

No que se refere a condicionantes legais impostas pela existência

abastecimento de água e de saneamento, na área de estudo, estas não a

a área de implantação da Fábrica Torrejana ou sobre a sua exploração.
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Reserva Ecológica Nacional (REN); 

Domínio Público Hídrico; 

Emparcelamento Rural Integrado na Azinhaga, Golegã e Riachos; 

Defesa Nacional: Polígono Militar de Tancos; 

Infraestruturas de Abastecimento de água e de Saneamento (Captação de água subterrânea, 

reservatório, estação elevatória da rede de distribuição, e estação 

elevatória e emissário da rede de saneamento). 

Embora presentes na área de estudo, algumas das servidões e restrições de utilidade pública

indicadas não apresentam qualquer interferência ou condicionante ao funcionamento da Fábrica 

Torrejana, conforme se pode verificar no Desenho EIA-FT-20 – Planta Síntese de Condicionantes

Relativamente à Reserva Agrícola Nacional (RAN), aprovada para o concelho de Torres Novas 

, de 26 de maio, conforme se pode observar nos Desenho

, embora se verifiquem na área de estudo, a Fábrica Torrejana não interfere com este tipo de solos.

A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área do município d

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/96, de 28 de junho e alterada pela Portaria 

n.º 126/2011, de 31 de março. Embora a carta publicada da REN não se encontre desagregada por 

ecossistemas, através da consulta dos elementos complementares do PDM de Torres Novas foi 

possível constatar que na área de estudo existem “Zonas de Infiltração Máxima” e “Zonas Ameaçadas 

pelas Cheias”. Contudo, conforme se verifica através do Desenho EIA-FT-17 o terreno da Fábrica 

terfere com estas áreas.  

De acordo com a informação fornecida pela Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e 

Emparcelamento Rural Integrado na Azinhaga, Golegã e Riachos

abrange os concelhos de Golegã e Torres Novas e cuja entidade proponente é a AGROTEJO 

União Agrícola do Norte de Vale do Tejo, interceta a área de estudo. Contudo, conforme se pode 

20 o terreno da Fábrica Torrejana não está integrado na referida área de 

to, cujo perímetro de intervenção encontra-se definido pela Portaria n.º 634/2005, de 2 

No que se refere a condicionantes legais impostas pela existência de

abastecimento de água e de saneamento, na área de estudo, estas não apresentam influência sobre 

a área de implantação da Fábrica Torrejana ou sobre a sua exploração. 
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Infraestruturas de Abastecimento de água e de Saneamento (Captação de água subterrânea, 

reservatório, estação elevatória da rede de distribuição, e estação 

servidões e restrições de utilidade pública acima 

ência ou condicionante ao funcionamento da Fábrica 

Planta Síntese de Condicionantes. 

Relativamente à Reserva Agrícola Nacional (RAN), aprovada para o concelho de Torres Novas 

Desenhos EIA-FT-14 e 

, embora se verifiquem na área de estudo, a Fábrica Torrejana não interfere com este tipo de solos. 

para a área do município de Torres Novas foi 

e alterada pela Portaria 

n.º 126/2011, de 31 de março. Embora a carta publicada da REN não se encontre desagregada por 

ntos complementares do PDM de Torres Novas foi 

possível constatar que na área de estudo existem “Zonas de Infiltração Máxima” e “Zonas Ameaçadas 

o terreno da Fábrica 

De acordo com a informação fornecida pela Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e 

Emparcelamento Rural Integrado na Azinhaga, Golegã e Riachos”, que 

Novas e cuja entidade proponente é a AGROTEJO – 

União Agrícola do Norte de Vale do Tejo, interceta a área de estudo. Contudo, conforme se pode 

20 o terreno da Fábrica Torrejana não está integrado na referida área de 

se definido pela Portaria n.º 634/2005, de 2 

de infraestruturas de 

presentam influência sobre 
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Seguidamente indicam-se apenas as condicionantes legais com incidência direta sobre a área de 

implantação da Fábrica Torrejana, ou que possam condicionar o seu

no capítulo 6.10.3 a respetiva análise de compatibilidade das instalações com as servidões e 

restrições estabelecidas. 

5.10.3.1 Domínio Hídrico

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio 

Público Hídrico / Domínio Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na 

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro 

Os recursos hídricos abrangidos pela legislação em vigor correspondem às águas, respetivos leitos e 

margens, zonas adjacentes, zonas de infiltração máxima e zonas protegidas.

Através da informação fornecida pela ARH Tejo, representada 

na área de estudo existem áreas classificadas como zona inundável, associadas à bacia do rio 

Almonda. Estas zonas estão incluídas no Domínio Público Hídrico c

restrições de utilidade pública dos terrenos considerados como ameaçados

No entanto, refere-se que o limite 

350m do limite da propriedade da Fábrica Torrejana

restrições associadas ao Domínio Público Hídrico.

Embora presentes na área de estudo, não existem linhas de água na área de influência da Fábrica 

Torrejana, pertencentes ao Domíni

exploração das instalações é necessária a interferência com o Domínio Hídrico

sua utilização associada à captação de água subterrânea.

A pesquisa e captação de águas particulares

ARH do Tejo, ao abrigo do n.º 2 do 

10.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio

Refere-se ainda que, ao abrigo da Lei da Água, o 

protegida, correspondente à Zona Vulnerável do Tejo

16 de março. O respetivo Plano de Ação é regulamentado pela Portaria n.º 259/2012, de 28 de 

agosto, cujo objetivo é reduzir a

agrícola e impedir a propagação desta poluição
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se apenas as condicionantes legais com incidência direta sobre a área de 

implantação da Fábrica Torrejana, ou que possam condicionar o seu funcionamento, sendo efetuada 

a respetiva análise de compatibilidade das instalações com as servidões e 

Hídrico / Domínio Público Hídrico  

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio 

Público Hídrico / Domínio Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na 

de dezembro (Lei da Água) e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

Os recursos hídricos abrangidos pela legislação em vigor correspondem às águas, respetivos leitos e 

margens, zonas adjacentes, zonas de infiltração máxima e zonas protegidas. 

Através da informação fornecida pela ARH Tejo, representada no Desenho EIA-FT

na área de estudo existem áreas classificadas como zona inundável, associadas à bacia do rio 

Estas zonas estão incluídas no Domínio Público Hídrico como zonas adjacentes, 

utilidade pública dos terrenos considerados como ameaçados pelo mar ou pelas cheias

o limite da zona inundável associada ao rio Almonda localiza

iedade da Fábrica Torrejana, não estando por isso as instalações sujeitas às 

restrições associadas ao Domínio Público Hídrico. 

presentes na área de estudo, não existem linhas de água na área de influência da Fábrica 

Torrejana, pertencentes ao Domínio Hídrico ou Domínio Público Hídrico. Contudo, durante a 

necessária a interferência com o Domínio Hídrico, sendo necessária a 

captação de água subterrânea. 

captação de águas particulares está sujeita a Autorização de utilização concedida pela 

ARH do Tejo, ao abrigo do n.º 2 do art.º 62º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, como do artigo 

A/2007, de 31 de maio. 

se ainda que, ao abrigo da Lei da Água, o terreno da Fábrica Torrejana interceta uma zona 

protegida, correspondente à Zona Vulnerável do Tejo (ZV05), aprovada pela Portaria n.º 164/2010, de 

16 de março. O respetivo Plano de Ação é regulamentado pela Portaria n.º 259/2012, de 28 de 

reduzir a poluição das águas causada ou induzida por nitratos de

agrícola e impedir a propagação desta poluição nas zonas vulneráveis. 

se apenas as condicionantes legais com incidência direta sobre a área de 

funcionamento, sendo efetuada 

a respetiva análise de compatibilidade das instalações com as servidões e 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio 

Público Hídrico / Domínio Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na 

A/2007, de 31 de maio. 

Os recursos hídricos abrangidos pela legislação em vigor correspondem às águas, respetivos leitos e 

FT-20, verifica-se que 

na área de estudo existem áreas classificadas como zona inundável, associadas à bacia do rio 

zonas adjacentes, sujeitas a 

pelo mar ou pelas cheias. 

localiza-se a cerca de 

, não estando por isso as instalações sujeitas às 

presentes na área de estudo, não existem linhas de água na área de influência da Fábrica 

o Hídrico ou Domínio Público Hídrico. Contudo, durante a 

, sendo necessária a 

Autorização de utilização concedida pela 

n.º 58/2005, de 29 de dezembro, como do artigo 

terreno da Fábrica Torrejana interceta uma zona 

, aprovada pela Portaria n.º 164/2010, de 

16 de março. O respetivo Plano de Ação é regulamentado pela Portaria n.º 259/2012, de 28 de 

poluição das águas causada ou induzida por nitratos de origem 
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5.10.3.2 Defesa Nacional: Polígono Militar

De acordo com a informação fornecida pela Direção

do Ministério da Defesa Nacional

presente EIA, a Fábrica Torrejana encontra

Tancos, constituída pelo Decreto

garantir a segurança de todas as instalações militares compreendidas no polígono, e das pessoas e 

bens nas zonas confinantes, bem como de permitir a execução das missões que lhe compet

manter o aspeto geral procurando evitar a denúncia de organizações ou equipamentos militares.

5.10.3.3 Rede Ferroviária

O regime das servidões do Domínio

novembro. 

O domínio público ferroviário é constituído pelos bens que pertencem

designadamente: 

• as linhas férreas e ramais;

• os edifícios das estações e apeadeiros;

• as dependências afetas às infraestruturas e as destinadas à exploração comercial do serviço 

de transporte ferroviário de passageiros ou mercadorias;

• as oficinas e equipamentos afetos as instalações fixas e do material circulante;

• os imóveis destinados ao funcionamento dos serviços e ao alojamento do pessoal ferroviário;

• os armazéns e parques de recolha de

Do domínio público ferroviário fazem ainda parte:

• as servidões de linha férrea constituídas para permitir a implantação das infraestruturas 

ferroviárias necessárias à circulação dos transportes ferroviários no 

espaço aéreo de quaisquer terrenos públicos

• as servidões e restrições ao direito dos prédios confinantes com o caminho de ferro ou seus 

vizinhos. 

De acordo com o referido diploma legal, bem como com o PDM de Torres Novas,

consideram-se englobados no domínio público ferroviário a Linha do Norte, bem como a Estação de 

Riachos. 
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Defesa Nacional: Polígono Militar de Tancos 

De acordo com a informação fornecida pela Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas Militares, 

o Ministério da Defesa Nacional, em resposta à consulta efetuada no âmbito do desenvolvimento do 

presente EIA, a Fábrica Torrejana encontra-se abrangida pela servidão militar do Polígono Militar de 

elo Decreto-Lei n.º 49396, de 21 de novembro de 1969, com o objetivo de 

garantir a segurança de todas as instalações militares compreendidas no polígono, e das pessoas e 

bens nas zonas confinantes, bem como de permitir a execução das missões que lhe compet

manter o aspeto geral procurando evitar a denúncia de organizações ou equipamentos militares.

Rede Ferroviária 

omínio Público Ferroviário resulta do Decreto-Lei n

constituído pelos bens que pertencem às infraestruturas ferroviárias

as linhas férreas e ramais; 

es e apeadeiros; 

as dependências afetas às infraestruturas e as destinadas à exploração comercial do serviço 

orte ferroviário de passageiros ou mercadorias; 

as oficinas e equipamentos afetos as instalações fixas e do material circulante;

veis destinados ao funcionamento dos serviços e ao alojamento do pessoal ferroviário;

os armazéns e parques de recolha de materiais e os reservatórios de combustível.

co ferroviário fazem ainda parte: 

as servidões de linha férrea constituídas para permitir a implantação das infraestruturas 

ferroviárias necessárias à circulação dos transportes ferroviários no solo, no subsolo e no 

espaço aéreo de quaisquer terrenos públicos ou privados; 

as servidões e restrições ao direito dos prédios confinantes com o caminho de ferro ou seus 

De acordo com o referido diploma legal, bem como com o PDM de Torres Novas,

se englobados no domínio público ferroviário a Linha do Norte, bem como a Estação de 
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amento e Infraestruturas Militares, 

, em resposta à consulta efetuada no âmbito do desenvolvimento do 

se abrangida pela servidão militar do Polígono Militar de 

Lei n.º 49396, de 21 de novembro de 1969, com o objetivo de 

garantir a segurança de todas as instalações militares compreendidas no polígono, e das pessoas e 

bens nas zonas confinantes, bem como de permitir a execução das missões que lhe competem e 

manter o aspeto geral procurando evitar a denúncia de organizações ou equipamentos militares. 

Lei n.º 276/2003, de 4 de 

s infraestruturas ferroviárias, 

as dependências afetas às infraestruturas e as destinadas à exploração comercial do serviço 

as oficinas e equipamentos afetos as instalações fixas e do material circulante; 

veis destinados ao funcionamento dos serviços e ao alojamento do pessoal ferroviário; 

materiais e os reservatórios de combustível. 

as servidões de linha férrea constituídas para permitir a implantação das infraestruturas 

solo, no subsolo e no 

as servidões e restrições ao direito dos prédios confinantes com o caminho de ferro ou seus 

De acordo com o referido diploma legal, bem como com o PDM de Torres Novas, na área de estudo 

se englobados no domínio público ferroviário a Linha do Norte, bem como a Estação de 
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O limite Noroeste de toda a propriedade da Fábrica Torrejana confronta com a Linha do Norte, bem 

como com a Estação de Riachos, estando assim sujeita às condicionantes impostas pelo 

n.º 276/2003, de 4 de novembro, conforme desenvolvido no capít

5.10.3.4 Rede Viária 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN) 2000 é um documento legislativo que estabelece as 

necessidades de comunicações rodoviárias de Portugal, 

n.º 222/98, de 17 de julho e alterado pela Lei nº 98/99, de 26 de julho e pelo Dec

de 16 de agosto. 

O PRN 2000 define a Rede Rodoviária Nacional 

Fundamental (formada pelos Itinerários Principais (IP's)),

(formada pelos Itinerários Complementares (IC's) e 

de Auto-Estradas. 

Para além da RRN, o PRN integra uma nova categoria de

quais, de acordo com o artigo 12.º do DL nº 222/98, de 17 de 

públicas rodoviárias do continente com interesse supramunicipal e complementar à RRN, de acordo 

com a Lista V anexa ao DL. 

Para além das estradas da RRN integradas na Concessão EP há ainda a referir as estradas não 

incluídas no PRN, “estradas desclassificadas”, as quais manter

integração na rede municipal, mediante celebração de protocolos e

Municipais.  

O Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de janeiro

de proteção às estradas nacionais constante

No que se refere a vias municipais sob jurisdição da Câmara Municipal de Torres Novas, o PDM 

estabelece faixas non aedificandi,

municipal e estradas nacionais após desclassificação.

O terreno pertencente à Fábrica Torrejana confronta a Sudoeste com um troço da EN243, 

recentemente desclassificado por ter sido substituído pela pas

entanto, este continua sob jurisdição da Estradas de Portugal, S.A. (EP).

pelo CM1179, sob jurisdição da C.M. Torres Novas
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O limite Noroeste de toda a propriedade da Fábrica Torrejana confronta com a Linha do Norte, bem 

como com a Estação de Riachos, estando assim sujeita às condicionantes impostas pelo 

, conforme desenvolvido no capítulo 6.10.3. 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN) 2000 é um documento legislativo que estabelece as 

es rodoviárias de Portugal, aprovado com a publicação do Decreto

alterado pela Lei nº 98/99, de 26 de julho e pelo Dec

O PRN 2000 define a Rede Rodoviária Nacional (RRN) como sendo constituída pela Rede 

(formada pelos Itinerários Principais (IP's)), pela Rede Nacional Complementar 

Itinerários Complementares (IC's) e Estradas Nacionais (EN)) e pela Rede Nacional 

Para além da RRN, o PRN integra uma nova categoria de estradas, as “estradas regionais” (ER), as 

quais, de acordo com o artigo 12.º do DL nº 222/98, de 17 de julho, asseguram as comunicações 

públicas rodoviárias do continente com interesse supramunicipal e complementar à RRN, de acordo 

Para além das estradas da RRN integradas na Concessão EP há ainda a referir as estradas não 

incluídas no PRN, “estradas desclassificadas”, as quais manter-se-ão sob jurisdição da EP até 

integração na rede municipal, mediante celebração de protocolos entre a EP e as Câmaras 

Lei n.º 13/94, de 15 de janeiro estabelece faixas consideradas de servidão 

de proteção às estradas nacionais constantes do Plano Rodoviário Nacional. 

No que se refere a vias municipais sob jurisdição da Câmara Municipal de Torres Novas, o PDM 

non aedificandi, de acordo com cada tipologia de via: estrada municipal, caminho 

municipal e estradas nacionais após desclassificação. 

pertencente à Fábrica Torrejana confronta a Sudoeste com um troço da EN243, 

recentemente desclassificado por ter sido substituído pela passagem superior à Linha do Norte, no 

continua sob jurisdição da Estradas de Portugal, S.A. (EP). A Sul, 

CM1179, sob jurisdição da C.M. Torres Novas.  

O limite Noroeste de toda a propriedade da Fábrica Torrejana confronta com a Linha do Norte, bem 

como com a Estação de Riachos, estando assim sujeita às condicionantes impostas pelo Decreto-Lei 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN) 2000 é um documento legislativo que estabelece as 

rovado com a publicação do Decreto-Lei 

alterado pela Lei nº 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei nº 182/2003, 

como sendo constituída pela Rede Nacional 

Nacional Complementar 

(EN)) e pela Rede Nacional 

estradas, as “estradas regionais” (ER), as 

ulho, asseguram as comunicações 

públicas rodoviárias do continente com interesse supramunicipal e complementar à RRN, de acordo 

Para além das estradas da RRN integradas na Concessão EP há ainda a referir as estradas não 

ão sob jurisdição da EP até 

ntre a EP e as Câmaras 

estabelece faixas consideradas de servidão non aedificandi 

No que se refere a vias municipais sob jurisdição da Câmara Municipal de Torres Novas, o PDM 

de acordo com cada tipologia de via: estrada municipal, caminho 

pertencente à Fábrica Torrejana confronta a Sudoeste com um troço da EN243, 

sagem superior à Linha do Norte, no 

A Sul, o terreno é limitado 
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5.10.4 PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA 

O Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de

de junho, estrutura o Sistema de Defesa da Floresta contra Inc

conjunto de medidas e ações de articulação institucional, de planeamento e de intervenção relativas à 

prevenção e proteção das florestas contra incêndios, a levar a cabo pel

competências na defesa da floresta contra incêndios e entidades privadas com intervenção no sector 

florestal. 

No seu artigo 10.º o referido diploma legal estabelece a elaboração de Planos Municipais de Defesa 

da Floresta Contra Incêndio (PMDFC), 

determinar as ações necessárias à defesa da floresta cont

prevenção, incluírem a previsão e a programação integrada das intervenções das diferent

entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio (PMDFCI) de Torres Novas, que entrou em 

vigor em 2008, com um período de vigência de 5 anos, encontrando

processo de revisão. 

A cartografia de risco de incêndio delimitada no PMDFCI de Torres Novas foi delimitada

relação existente entre a perigosidade, a vulnerabilidade e o valor de um local

que estas três variáveis se verifica

Esta cartografia tem como objetivo apoiar o planeamento de medidas de prevenção aos fogos 

florestais, assim como otimizar os recursos e infraestruturas disponíveis para a defesa e combate a 

nível municipal. 

Apresenta-se seguidamente o extrato do Mapa de Risco de Incêndio delimitado no 

Novas. 
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EFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIO DE TORRES NOVAS

Lei nº 17/2009, de 14 de janeiro, que alterou e republicou o Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 

rutura o Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios (SDFI). O sistema prevê um

conjunto de medidas e ações de articulação institucional, de planeamento e de intervenção relativas à 

prevenção e proteção das florestas contra incêndios, a levar a cabo pelas entidades públicas com 

competências na defesa da floresta contra incêndios e entidades privadas com intervenção no sector 

No seu artigo 10.º o referido diploma legal estabelece a elaboração de Planos Municipais de Defesa 

cêndio (PMDFC), de âmbito municipal ou intermunicipal,

ções necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além das a

a previsão e a programação integrada das intervenções das diferent

envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios. 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio (PMDFCI) de Torres Novas, que entrou em 

vigor em 2008, com um período de vigência de 5 anos, encontrando-se atualmente caducado e em

A cartografia de risco de incêndio delimitada no PMDFCI de Torres Novas foi delimitada

relação existente entre a perigosidade, a vulnerabilidade e o valor de um local ou elemento. Sempre 

que estas três variáveis se verificam, existe risco. Não havendo uma das componentes,

Esta cartografia tem como objetivo apoiar o planeamento de medidas de prevenção aos fogos 

florestais, assim como otimizar os recursos e infraestruturas disponíveis para a defesa e combate a 

se seguidamente o extrato do Mapa de Risco de Incêndio delimitado no 
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OVAS 

Lei nº 124/2006, de 28 

êndios (SDFI). O sistema prevê um 

conjunto de medidas e ações de articulação institucional, de planeamento e de intervenção relativas à 

as entidades públicas com 

competências na defesa da floresta contra incêndios e entidades privadas com intervenção no sector 

No seu artigo 10.º o referido diploma legal estabelece a elaboração de Planos Municipais de Defesa 

de âmbito municipal ou intermunicipal, com o objetivo de 

ra incêndios e, para além das ações de 

a previsão e a programação integrada das intervenções das diferentes 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio (PMDFCI) de Torres Novas, que entrou em 

se atualmente caducado e em 

A cartografia de risco de incêndio delimitada no PMDFCI de Torres Novas foi delimitada através da 

ou elemento. Sempre 

m, existe risco. Não havendo uma das componentes, o risco é nulo. 

Esta cartografia tem como objetivo apoiar o planeamento de medidas de prevenção aos fogos 

florestais, assim como otimizar os recursos e infraestruturas disponíveis para a defesa e combate a 

se seguidamente o extrato do Mapa de Risco de Incêndio delimitado no PMDFCI de Torres 
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Figura 5.35 – Extrato do Mapa de Risco de Incêndio Florestal do PMDFCI do concelho de Torres Novas

De acordo com o referido mapa

propriedade da Fábrica Torrejana, apresenta uma variação de risco muito baixo a m

5.11 USO ACTUAL DO SOLO 

5.11.1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

A área de estudo considerada inclui a zona da exploração e respetiva envolvente direta (numa faixa 

de estudo de 200 m em redor da mesma).

A análise apresentada baseia-se na informação constante das Fo

de Portugal (Desenho EIA-FT

complementada pelo levantamento de campo e na recolha e análise de bibliografia diversa sobre a 

área em estudo, nomeadamente os re

Torres Novas, tendo como referência o COS 2007 (Carta Ocupação de Solo), do Instituto Geográfico 

Português (IGEO), Dezembro 2010.
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Extrato do Mapa de Risco de Incêndio Florestal do PMDFCI do concelho de Torres Novas

De acordo com o referido mapa de risco de incêndio, a área de estudo e concretamente a 

propriedade da Fábrica Torrejana, apresenta uma variação de risco muito baixo a m

USO ACTUAL DO SOLO  

ETODOLOGIA 

A área de estudo considerada inclui a zona da exploração e respetiva envolvente direta (numa faixa 

00 m em redor da mesma). 

se na informação constante das Folhas n.º 329 e 330, da Carta Militar 

FT-02) e na fotografia aérea policromática (Desenho EIA

complementada pelo levantamento de campo e na recolha e análise de bibliografia diversa sobre a 

área em estudo, nomeadamente os relatórios do Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho de 

Torres Novas, tendo como referência o COS 2007 (Carta Ocupação de Solo), do Instituto Geográfico 

Português (IGEO), Dezembro 2010. 

 
Extrato do Mapa de Risco de Incêndio Florestal do PMDFCI do concelho de Torres Novas 

área de estudo e concretamente a 

propriedade da Fábrica Torrejana, apresenta uma variação de risco muito baixo a muito alto. 

A área de estudo considerada inclui a zona da exploração e respetiva envolvente direta (numa faixa 

lhas n.º 329 e 330, da Carta Militar 

02) e na fotografia aérea policromática (Desenho EIA-FT-03), 

complementada pelo levantamento de campo e na recolha e análise de bibliografia diversa sobre a 

latórios do Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho de 

Torres Novas, tendo como referência o COS 2007 (Carta Ocupação de Solo), do Instituto Geográfico 
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5.11.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Com base na metodologia acima refer

apresentado no Volume 3 do presente EIA, em que foram delimitados os seguintes espaços de uso 

do solo: 

• Territórios Artificializados

− Tecido Urbano 

− Transportes e Logística

− Áreas Industriais 

− Rede viária e espaços associados

• Áreas Agrícolas e agroflorestais

• Vegetação herbácea/Ruderal

• Culturas Permanentes 

• Pastagens Permanentes 

• Culturas Agrícolas Heterogéneas 

• Culturas arvenses de regadio

• Pastagens 

• Florestas e meios naturais e seminaturais

• Áreas Florestais

• Áreas descobertas ou com pouca vegetação

No quadro seguinte são apresentados os tipos de uso do solo identificados na área de estudo, 

respetivas áreas e percentagens de representatividade 

recinto da instalação industrial. 

Quadro 5.42 – Tipos de uso do solo presentes na área de estudo (dentro da propriedade da instalação industrial 

Uso do Solo

Tecido Urbano 

Transportes e Logística 

Áreas de Industriais   

Rede viária e espaços associados

Vegetação herbácea/Ruderal 

Culturas Permanentes - Olival 

Culturas Permanentes – Pomar de Citrinos + Olival

Culturas Agrícolas Heterogéneas

Culturas arvenses de regadio 
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REA DE ESTUDO  

Com base na metodologia acima referida elaborou-se o Desenho EIA-FT-21 –

apresentado no Volume 3 do presente EIA, em que foram delimitados os seguintes espaços de uso 

Territórios Artificializados 

 

Transportes e Logística 

Áreas Industriais  

e espaços associados 

Áreas Agrícolas e agroflorestais 

Vegetação herbácea/Ruderal 

Culturas Permanentes - Olival 

Pastagens Permanentes – Pomar de Citrinos + Olival 

Culturas Agrícolas Heterogéneas  

Culturas arvenses de regadio 

naturais e seminaturais 

Áreas Florestais 

Áreas descobertas ou com pouca vegetação 

No quadro seguinte são apresentados os tipos de uso do solo identificados na área de estudo, 

respetivas áreas e percentagens de representatividade dentro da área de estudo, 

Tipos de uso do solo presentes na área de estudo (dentro da propriedade da instalação industrial 
e na sua envolvente) 

Uso do Solo 
Área de Estudo 

(m2) 
% face à Área 

de Estudo 

62 556 9,1% 

87 390 12,7% 

87 452 12,7% 

Rede viária e espaços associados 34 498 5,0% 

75 050 10,9% 

82 793 12,0% 

Pomar de Citrinos + Olival 35 166 5,1% 

Culturas Agrícolas Heterogéneas 41 725 6,1% 

79 112 11,5% 
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– Uso Atual do Solo 

apresentado no Volume 3 do presente EIA, em que foram delimitados os seguintes espaços de uso 

No quadro seguinte são apresentados os tipos de uso do solo identificados na área de estudo, 

a área de estudo, e no interior do 

Tipos de uso do solo presentes na área de estudo (dentro da propriedade da instalação industrial 

face à Área 
 

Área da 
Propriedade 

(m2) 

_ 

_ 

43 865 

3 015 

2 179 

49 673 

2 748 

_ 

_ 
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Uso do Solo

Pastagens 

Áreas Florestais 

Áreas descobertas ou com pouca vegetação

TOTAL 

A área em estudo, apresenta como uso dominante o uso industrial em associação ao uso relacionado 

com transportes e logística, com uma área de afetação total de 25,4%. A instalação em 

encontra-se enquadrada no Perímetro I

instaladas várias empresas de atividades industriais e comerciais dos sectores da logística, 

armazenagem e transportes, do sector químico, de carpintaria, de metalo

O milho é a cultura arvense mais representa

de 40% da área total de cereais e responsável pela produção de mais de 80% do total dos cereais 

portugueses. Portugal possui condições de excelência para a produção desta cultura, sendo 

reconhecido que os produtores nacionais se encontram entre os mais competitivos a nível mundial, 

assumindo na área de estudo esta cultura uma percentagem de ocupação de cerca de 11,5%. 

Também as culturas permanentes 

de 12% da área em estudo. 

Nas figuras seguintes, visualizam

unidade industrial.  

 

Figura 5.36 – Vistas da envolvente, culturas de 
regadio de milho
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Uso do Solo 
Área de Estudo 

(m2) 
% face à Área 

de Estudo 

60 493 8,8% 

19 045 2,8% 

Áreas descobertas ou com pouca vegetação 22 957 3,3% 

688 237 100% 

A área em estudo, apresenta como uso dominante o uso industrial em associação ao uso relacionado 

com transportes e logística, com uma área de afetação total de 25,4%. A instalação em 

se enquadrada no Perímetro Industrial de Riachos (zona centro) onde se encontram 

instaladas várias empresas de atividades industriais e comerciais dos sectores da logística, 

armazenagem e transportes, do sector químico, de carpintaria, de metalo-mecânica entre outros.

O milho é a cultura arvense mais representativa da agricultura de regadio nacional, ocupando cerca 

de 40% da área total de cereais e responsável pela produção de mais de 80% do total dos cereais 

Portugal possui condições de excelência para a produção desta cultura, sendo 

e os produtores nacionais se encontram entre os mais competitivos a nível mundial, 

assumindo na área de estudo esta cultura uma percentagem de ocupação de cerca de 11,5%. 

Também as culturas permanentes – Olival têm uma ocupação consistente na zona, ocupand

Nas figuras seguintes, visualizam-se os usos referidos anteriormente registado

 

Vistas da envolvente, culturas de 
regadio de milho 

Figura 5.37 - Vistas da envolvente, culturas 
permanentes –

 

face à Área 
 

Área da 
Propriedade 

(m2) 

_ 

_ 

_ 

101 480 

A área em estudo, apresenta como uso dominante o uso industrial em associação ao uso relacionado 

com transportes e logística, com uma área de afetação total de 25,4%. A instalação em apreço 

ntro) onde se encontram 

instaladas várias empresas de atividades industriais e comerciais dos sectores da logística, 

mecânica entre outros.  

tiva da agricultura de regadio nacional, ocupando cerca 

de 40% da área total de cereais e responsável pela produção de mais de 80% do total dos cereais 

Portugal possui condições de excelência para a produção desta cultura, sendo 

e os produtores nacionais se encontram entre os mais competitivos a nível mundial, 

assumindo na área de estudo esta cultura uma percentagem de ocupação de cerca de 11,5%. 

Olival têm uma ocupação consistente na zona, ocupando cerca 

se os usos referidos anteriormente registados na envolvente da 

Vistas da envolvente, culturas 
– Olival 
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Figura 5.38 – Uso industrial na área em estudo

A agricultura tem reduzida expressão no concelho em análise,

subsistência, assenta no minifúndio, aspeto que desde sempre limitou a introd

tecnologias, face ao elevado investimento que acarretava e à implicação de maiores espaços para a 

atividade agrícola individual. Assiste

Estruturalmente a agricultura caracteriza

áreas agrícolas heterogéneas uma percentagem total de ocupação na área de estudo na ordem dos 

6,1%.  

No que respeita ao uso urbano com uma ocupação na área de estudo de 9,1

urbano mais próximo o aglomerado de Riachos, a noroeste da unidade industrial, a uma distância 

mínima de 110 metros do limite oeste da propriedade ainda algumas habitações isoladas a 160 

metros a este do limite este da propriedade e a 350 metros do limite sul da instalação

através do CM 1179. 

 Na figura seguinte visualizam-se alguns locais públicos de Riachos.
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Uso industrial na área em estudo Figura 5.39 - Transportes e Logística na área em 
estudo 

expressão no concelho em análise, sendo apenas exercida como forma de 

subsistência, assenta no minifúndio, aspeto que desde sempre limitou a introd

tecnologias, face ao elevado investimento que acarretava e à implicação de maiores espaços para a 

atividade agrícola individual. Assiste-se a uma redução das explorações e dos ativos agrícolas. 

Estruturalmente a agricultura caracteriza-se por uma dimensão reduzida das explorações, tendo as 

áreas agrícolas heterogéneas uma percentagem total de ocupação na área de estudo na ordem dos 

No que respeita ao uso urbano com uma ocupação na área de estudo de 9,1

mo o aglomerado de Riachos, a noroeste da unidade industrial, a uma distância 

mínima de 110 metros do limite oeste da propriedade ainda algumas habitações isoladas a 160 

metros a este do limite este da propriedade e a 350 metros do limite sul da instalação

se alguns locais públicos de Riachos. 
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Transportes e Logística na área em 
 

sendo apenas exercida como forma de 

subsistência, assenta no minifúndio, aspeto que desde sempre limitou a introdução de novas 

tecnologias, face ao elevado investimento que acarretava e à implicação de maiores espaços para a 

se a uma redução das explorações e dos ativos agrícolas. 

uma dimensão reduzida das explorações, tendo as 

áreas agrícolas heterogéneas uma percentagem total de ocupação na área de estudo na ordem dos 

No que respeita ao uso urbano com uma ocupação na área de estudo de 9,1% tem como núcleo 

mo o aglomerado de Riachos, a noroeste da unidade industrial, a uma distância 

mínima de 110 metros do limite oeste da propriedade ainda algumas habitações isoladas a 160 

metros a este do limite este da propriedade e a 350 metros do limite sul da instalação com acesso 
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Figura 5.40 - Parque de jogos de Riachos

As pastagens permanentes representam 8,8% na ocupação no solo, surgindo muitas vezes em 

consociação com pomares de citrinos e olival correspondente a cerca de 5,1% de ocupação têm 

igualmente alguma importância na área em estudo.

As Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea

estudo.  

As redes rodoviárias na área de estudo 

importância para o desenvolvimento económico da região.

No que se refere à propriedade onde se insere 

duas grandes zonas, uma afeta ao uso industrial (4

pertencente à empresa (54%). Identificam

ocupadas por pomar de citrinos e olival e por vegetação herbácea. 

Nas figuras seguintes expõem-se duas panorâmicas da zona ocupada por parte das instalações da 

fábrica da Torrejana. 
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Parque de jogos de Riachos Figura 5.41 - Jardim de Riachos

As pastagens permanentes representam 8,8% na ocupação no solo, surgindo muitas vezes em 

consociação com pomares de citrinos e olival correspondente a cerca de 5,1% de ocupação têm 

igualmente alguma importância na área em estudo. 

lorestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea não têm representatividade sólida na área em 

na área de estudo assumem 5,0% de ocupação no solo, sendo 

importância para o desenvolvimento económico da região.  

onde se insere a Fábrica da Torrejana, esta encontra

afeta ao uso industrial (46% da área total do terreno), e a outra ao olival 

pertencente à empresa (54%). Identificam-se ainda no interior da instalação, reduzidas áreas 

ocupadas por pomar de citrinos e olival e por vegetação herbácea.  

se duas panorâmicas da zona ocupada por parte das instalações da 

Jardim de Riachos 

As pastagens permanentes representam 8,8% na ocupação no solo, surgindo muitas vezes em 

consociação com pomares de citrinos e olival correspondente a cerca de 5,1% de ocupação têm 

não têm representatividade sólida na área em 

assumem 5,0% de ocupação no solo, sendo estas de grande 

, esta encontra-se repartida em 

% da área total do terreno), e a outra ao olival 

erior da instalação, reduzidas áreas 

se duas panorâmicas da zona ocupada por parte das instalações da 
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Figuras 5.42 e 5.43 – Vista das instalações da Fábrica da Torrejana

 

Refere-se que no interior do recinto industrial da Fábrica Torrejana, existem 3 construções de uso 

habitacional (n.º 25 do Desenho EIA

visitantes, conforme se pode verificar na figura seguinte.

Figuras 5.44 – Habitações existentes no interior do recinto 

5.12 PATRIMÓNIO CULTURAL

5.12.1 INTRODUÇÃO  

Os trabalhos arqueológicos que aqui se apresentam foram executados segundo o Regulamento dos 

Trabalhos Arqueológicos (Decreto

no Decreto-Lei n.º287/2000 de 10 de n

(Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos

 

Volume 1 – Relatório Síntese 

 

Vista das instalações da Fábrica da Torrejana e zona de olival

que no interior do recinto industrial da Fábrica Torrejana, existem 3 construções de uso 

(n.º 25 do Desenho EIA-FT-04), que apenas são ocupadas ocasionalmente por 

conforme se pode verificar na figura seguinte. 

 

Habitações existentes no interior do recinto da Fábrica Torrejana

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Os trabalhos arqueológicos que aqui se apresentam foram executados segundo o Regulamento dos 

ecreto-Lei n.º 270/99 de 15 de julho; alteração ao Decreto

Lei n.º287/2000 de 10 de novembro), o Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de m

(Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 2
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e zona de olival 

que no interior do recinto industrial da Fábrica Torrejana, existem 3 construções de uso 

que apenas são ocupadas ocasionalmente por 

da Fábrica Torrejana 

Os trabalhos arqueológicos que aqui se apresentam foram executados segundo o Regulamento dos 

ulho; alteração ao Decreto-Lei n.º 270/99, 

Lei n.º 69/2000 de 3 de maio 

lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de 
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maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da Direção

Cultural, respetivamente) e pretendem cumprir os termos de referência para o descritor património 

arqueológico em estudos de Impacte Ambiental (Circular do Instituto Port

de setembro de 2004). 

O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção Geral de 

Património Cultural, no dia 4 de j

aprovado conforme oficio enviado pela Direção Geral de Património Cultural no d

2013 (C.S. 113923), correspondendo ao processo 

5.12.2 METODOLOGIA 

5.12.2.1 Levantamento de Informação

Escala de análise espacial 

A situação atual do fator Património circunscreve uma pequena 

que tem a finalidade de facilitar a integração dos elementos patrimoniais eventualmente registados 

nas prospeções arqueológicas. 

A área de projeto corresponde à área construída 

primeiro setor não estão previstos novos 

indiretos), já no segundo sector é possível considerar a possibilidade de existir uma 

direto, por causa da eventual ampliação da unidade fabril, sendo os potenciais agentes de impacte

escavação, o aterro e a terraplenagem.

A área de impacte indireto associada ao olival abrange toda a área de projeto (não intervencionada) 

e uma faixa envolvente com cerca de 50m de largura. Este corredor tem como finalidade localizar e 

caracterizar sumariamente ocorrências patrimoniais que fiquem nas imediações da área de projeto.

Recolha bibliográfica 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os seguintes 

recursos: 

• Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacion

designada como Endovélico)

(DGPC). 

                                                

 
1 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios
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aio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da Direção-

Cultural, respetivamente) e pretendem cumprir os termos de referência para o descritor património 

arqueológico em estudos de Impacte Ambiental (Circular do Instituto Português de Arqueologia, de 10 

ção de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção Geral de 

julho de 2013, com a direção científica de João Albergaria, tendo sido 

aprovado conforme oficio enviado pela Direção Geral de Património Cultural no d

), correspondendo ao processo n.º 2013/1(239). 

Levantamento de Informação 

A situação atual do fator Património circunscreve uma pequena área de enquadramento histórico

finalidade de facilitar a integração dos elementos patrimoniais eventualmente registados 

corresponde à área construída pela fábrica e ao terreno anexo (olival). Se no 

primeiro setor não estão previstos novos equipamentos (por conseguinte não há impactes diretos ou 

indiretos), já no segundo sector é possível considerar a possibilidade de existir uma 

, por causa da eventual ampliação da unidade fabril, sendo os potenciais agentes de impacte

escavação, o aterro e a terraplenagem. 

associada ao olival abrange toda a área de projeto (não intervencionada) 

e uma faixa envolvente com cerca de 50m de largura. Este corredor tem como finalidade localizar e 

mariamente ocorrências patrimoniais que fiquem nas imediações da área de projeto.

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os seguintes 

Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, doravante 

designada como Endovélico)1 da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural 

        

http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios 

-Geral do Património 

Cultural, respetivamente) e pretendem cumprir os termos de referência para o descritor património 

uguês de Arqueologia, de 10 

ção de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção Geral de 

ulho de 2013, com a direção científica de João Albergaria, tendo sido 

aprovado conforme oficio enviado pela Direção Geral de Património Cultural no dia 18 de julho de 

área de enquadramento histórico, 

finalidade de facilitar a integração dos elementos patrimoniais eventualmente registados 

fábrica e ao terreno anexo (olival). Se no 

equipamentos (por conseguinte não há impactes diretos ou 

indiretos), já no segundo sector é possível considerar a possibilidade de existir uma área de impacte 

, por causa da eventual ampliação da unidade fabril, sendo os potenciais agentes de impacte: a 

associada ao olival abrange toda a área de projeto (não intervencionada) 

e uma faixa envolvente com cerca de 50m de largura. Este corredor tem como finalidade localizar e 

mariamente ocorrências patrimoniais que fiquem nas imediações da área de projeto. 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os seguintes 

al de Sítios Arqueológicos, doravante 

da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural 
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• IGESPAR: Património (Registo sistemático dos procedimentos de classificação com decisão 

intermédia ou final)2 da responsa

• Sistema de Informação para o Património Arquitectónico do Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana3.  

• IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército

• Plano Director Municipal de Torres Novas, ra

Ministros nº 16/97, DR nº 30, Série I

• Sistema de Informação Territorial de Torres Novas Online (http://sig.cm

torresnovas.pt/MedioTejoPortal/Homepage.aspx, 08/07/2013)

• Torres Novas: Município:

torresnovas.pt/pt/conteudos/ApoioMunicipe/PDM/, 08/07/2013)

• Torres Novas: Município: Apoio ao Munícipe: Revisão do Plano Director Municipal 

(http://www.cm-

torresnovas.pt/pt/conteudos/ApoioMunicipe/Revis%C3%A3o+do+Plan

08/07/2013) 

• Torres Novas: Município: Concelho (http://www.cm

08/07/2013) 

• Torres Novas: Município: Turismo: Monumentos e Património (http://www.cm

torresnovas.pt/pt/conteudos/Turismo/MonumentosPat

• Bibliografia publicada sobre a região.

No arquivo da Direção Geral de Património Cultural foram ainda consultados os seguintes processos, 

nos dias 17/07/2013 e 24/07/2013:

• 94/1(233)-C - EIA - Modernização da Linha do Norte 

Trecho do KM 88+000 ao Entroncamento

• 98/1(744) - PNTA/98 - A Pré

• 98/1(768) – PNTA/98: O Final da Idade do Bronze e a transição para a Idade do Ferro no 

Ribatejo Norte 

• 2000/1(891) - EIA - Linha de Alta Tensão 

• 2003/1(518) – EIA Emparcelamento rural da Azinhaga, Golegã e Riachos.

• 2004/1(277) - Rede de Distribuição de Gás Natural de Riachos 

• 2006/1(074) - PNTA/2005 

adjacentes 
                                                

 
2 http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/
3 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c
11ff2619a4d2 
4 http://www.igeoe.pt/ 
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IGESPAR: Património (Registo sistemático dos procedimentos de classificação com decisão 

da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).

Sistema de Informação para o Património Arquitectónico do Instituto da Habitação e da 

SIG: Instituto Geográfico do Exército4 

Plano Director Municipal de Torres Novas, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros nº 16/97, DR nº 30, Série I-B, de 5/2/1997, 605-628. 

Sistema de Informação Territorial de Torres Novas Online (http://sig.cm

torresnovas.pt/MedioTejoPortal/Homepage.aspx, 08/07/2013) 

Torres Novas: Município: Apoio ao Munícipe: PDM (http://www.cm

torresnovas.pt/pt/conteudos/ApoioMunicipe/PDM/, 08/07/2013) 

Torres Novas: Município: Apoio ao Munícipe: Revisão do Plano Director Municipal 

torresnovas.pt/pt/conteudos/ApoioMunicipe/Revis%C3%A3o+do+Plano+Director+Municipal/, 

Torres Novas: Município: Concelho (http://www.cm-torresnovas.pt/pt/conteudos/Concelho, 

Torres Novas: Município: Turismo: Monumentos e Património (http://www.cm

torresnovas.pt/pt/conteudos/Turismo/MonumentosPatrimonio, 08/07/2013)

Bibliografia publicada sobre a região. 

No arquivo da Direção Geral de Património Cultural foram ainda consultados os seguintes processos, 

nos dias 17/07/2013 e 24/07/2013: 

Modernização da Linha do Norte - Lanço 1/3 Setil /Entroncamento 

Trecho do KM 88+000 ao Entroncamento 

A Pré-História do Maciço Calcário das Serras d'Aire e Candeeiros

PNTA/98: O Final da Idade do Bronze e a transição para a Idade do Ferro no 

Linha de Alta Tensão - Santarém - Zêzere a 220 KV 

EIA Emparcelamento rural da Azinhaga, Golegã e Riachos.

Rede de Distribuição de Gás Natural de Riachos – Golegã 

PNTA/2005 - Carta arqueológica da Serra d'Aire e bacias de drenagem 

        

http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/ 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c
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IGESPAR: Património (Registo sistemático dos procedimentos de classificação com decisão 

bilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). 

Sistema de Informação para o Património Arquitectónico do Instituto da Habitação e da 

tificado pela Resolução do Conselho de 

Sistema de Informação Territorial de Torres Novas Online (http://sig.cm-

Apoio ao Munícipe: PDM (http://www.cm-

Torres Novas: Município: Apoio ao Munícipe: Revisão do Plano Director Municipal 

o+Director+Municipal/, 

torresnovas.pt/pt/conteudos/Concelho, 

Torres Novas: Município: Turismo: Monumentos e Património (http://www.cm-

rimonio, 08/07/2013) 

No arquivo da Direção Geral de Património Cultural foram ainda consultados os seguintes processos, 

Setil /Entroncamento - 

História do Maciço Calcário das Serras d'Aire e Candeeiros 

PNTA/98: O Final da Idade do Bronze e a transição para a Idade do Ferro no 

 

EIA Emparcelamento rural da Azinhaga, Golegã e Riachos. 

 

d'Aire e bacias de drenagem 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-
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• 2010/1(451) - Conservação Corrente por Contrato 2010/2013 

• 2010/1(488) - Obras de arte 

• 2011/1(342) - PNTA/2012 

Comentários à localização das ocorrências patrimoniais

Apresentam-se três hipóteses para a localização da ocorrência patrimonial n.º 5, Casal do Minhoto. A 

Carta Arqueológica de Torres Novas

B como o sítio romano. No entanto, J. P. C. Ribeiro, J. Mauricio e P. Souto (1999, 53

identificaram originalmente a jazida paleolítica, situam

Neste mesmo local situa-se o edifício em ruinas onde R. Triães reconheceu “materiais de construção 

tipicamente romanos” (Triães, 2008, 173

Face à informação apresentada nestas duas obras considerou

localização C. 

Análise toponímica 

A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a ausência de topónimos com 

potencial significado arqueológico na área de projeto do empreendimento em estudo.

5.12.2.2 Prospeção Arqueológica

Período de realização dos trabalhos de prospeção

As prospeções arqueológicas realizaram

a área de projeto. 

Visibilidade do terreno 

O descritor de visibilidade do terreno encontra

primeira consiste numa análise 

unidades de observação; a segunda distingue

visibilidade boa do terreno (com base nos critérios expostos nos quadros seguintes).
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Conservação Corrente por Contrato 2010/2013 - Distrito de Santarém

Obras de arte - Distrito de Santarém 

PNTA/2012 - Pré-história recente da Serra d'Aire e territórios 

Comentários à localização das ocorrências patrimoniais 

se três hipóteses para a localização da ocorrência patrimonial n.º 5, Casal do Minhoto. A 

Carta Arqueológica de Torres Novas (CMTN, s.d.a) indica o local A como a jazida paleolítica e o local 

B como o sítio romano. No entanto, J. P. C. Ribeiro, J. Mauricio e P. Souto (1999, 53

identificaram originalmente a jazida paleolítica, situam-na no local C. 

se o edifício em ruinas onde R. Triães reconheceu “materiais de construção 

tipicamente romanos” (Triães, 2008, 173-174). 

Face à informação apresentada nestas duas obras considerou-se, neste trabalho, correta a 

análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a ausência de topónimos com 

potencial significado arqueológico na área de projeto do empreendimento em estudo.

Prospeção Arqueológica 

Período de realização dos trabalhos de prospeção 

arqueológicas realizaram-se no dia 22 de julho de 2013, de forma sistemática em toda 

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias subordinadas: a 

 geral da visibilidade do terreno, que permite distinguir as grandes 

unidades de observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau de 

visibilidade boa do terreno (com base nos critérios expostos nos quadros seguintes).

 

 

 

 

Distrito de Santarém 

ire e territórios adjacentes 

se três hipóteses para a localização da ocorrência patrimonial n.º 5, Casal do Minhoto. A 

(CMTN, s.d.a) indica o local A como a jazida paleolítica e o local 

B como o sítio romano. No entanto, J. P. C. Ribeiro, J. Mauricio e P. Souto (1999, 53-54), autores que 

se o edifício em ruinas onde R. Triães reconheceu “materiais de construção 

se, neste trabalho, correta a 

análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a ausência de topónimos com 

potencial significado arqueológico na área de projeto do empreendimento em estudo. 

, de forma sistemática em toda 

se organizado em duas categorias subordinadas: a 

geral da visibilidade do terreno, que permite distinguir as grandes 

se pela necessidade de pormenorizar o grau de 

visibilidade boa do terreno (com base nos critérios expostos nos quadros seguintes). 
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Quadro 

Visibilidade má do terreno 

Visibilidade mista do terreno 

Visibilidade média do terreno 

Visibilidade boa do terreno 

Solo urbano 

Aterros e escavações 

Área vedada 

Terreno de forte inclinação 

Áreas de fogo e de desmatação

Quadro 

Visibilidade mínima da 
superfície do solo 

Visibilidade intermédia da 
superfície do solo 

Visibilidade elevada da 
superfície do solo 

Ficha de Sítio 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de campo é feito 

numa ficha criada para este efeito.

A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados com os 

seguintes objetivos: 

• Identificação; 

• Localização administrativa e geográfica;
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Quadro 5.43 – Graus de visibilidade do terreno 

1 Intransponível ao percurso pedestre. 

2 Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo.

Facilita o percurso pedestre e a observação geral do 
terreno. 

3 Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho.

Facilita o percurso pedestre e a observação de 
construções. 

4 Arvoredo pouco denso e com vegetaçã

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções 
e de materiais arqueológicos. 

5 Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande 
quantidade de entulho e de lixo recente.

Observação de construções, mas 
original sem qualidade de observação. 

6 Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno 
completamente revolvido. 

Superfície do solo original sem qualidade de observação.

7 Intransponível ao percurso pedestre. 

8 Percurso pedestre dificultado por questões de segurança.

Áreas de fogo e de desmatação 9 Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções 
e de materiais arqueológicos. 

Quadro 5.44 – Grau de diferenciação do descritor 4 

4.1 Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo.

Observação facilitada de construções, mas com identific
difícil de materiais arqueológicos. 

4.2 Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo.

Observação facilitada de construções e identificação razoável de 
materiais arqueológicos. 

4.3 Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 

Observação facilitada de construções e de materiais 
arqueológicos. 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de campo é feito 

ficha criada para este efeito. 

se organizada em cinco grupos de descritores relacionados com os 

Localização administrativa e geográfica; 
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Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo. 

pedestre e a observação geral do 

Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. 

Facilita o percurso pedestre e a observação de 

Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. 

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções 

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande 
quantidade de entulho e de lixo recente. 

Observação de construções, mas superfície de solo 
 

Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno 

Superfície do solo original sem qualidade de observação. 

Percurso pedestre dificultado por questões de segurança. 

Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções 

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 

Observação facilitada de construções, mas com identificação 

Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 

Observação facilitada de construções e identificação razoável de 

Observação facilitada de construções e de materiais 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de campo é feito 

se organizada em cinco grupos de descritores relacionados com os 
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• Descrição da Paisagem;

• Caracterização do material 

• Caracterização das estruturas;

• Avaliação e classificação do valor patrimonial;

• Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial.

Quadro 5.45 – Grupo de descritores relacionado com a ide

Designação Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na mesma 
freguesia.

CNS Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base d

Período Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Tipo de trabalhos 
realizados 

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Classificação oficial Tipo de Classificação 

Legislação Decreto

ZEP Zona Especial de Protecção, com o Decreto

Número Numeração sequencial dos sítios identificados.

Quadro 5.46 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio

Topónimo Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia.

Lugar Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes orais.

Freguesia Freguesia onde está localizado.

Concelho Concelho onde está localizado.

Sistemas de Coordenadas Datum Lisboa

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000

Quadro 5.47 – Grupo de descritores relacionado com a 

Acessibilidade 

Âmbito geológico 

Relevo 

Coberto vegetal 

Uso do solo 

Controlo Visual da Paisagem 

Tipo de vestígios identificados 
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Descrição da Paisagem; 

Caracterização do material arqueológico; 

Caracterização das estruturas; 

Avaliação e classificação do valor patrimonial; 

Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial. 

Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio

Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na mesma 
freguesia. 

Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Tipo de Classificação Oficial. 

Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 

Zona Especial de Protecção, com o Decreto-Lei que a define.

Numeração sequencial dos sítios identificados. 

 

Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio

Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia.

Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes orais.

Freguesia onde está localizado. 

Concelho onde está localizado. 

Datum Lisboa 

Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000

Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente

Tipo de Acessos e respetiva inventariação. 

Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio. 

Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado. 

Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio.

Descrição do uso do solo no local implantação do sítio.

 Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio.

identificados  Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio.

 

ntificação de sítio 

Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na mesma 

Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

e Dados Endovélico (DGPC). 

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Lei que a define. 

Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio 

Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia. 

Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes orais. 

Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

descrição da paisagem envolvente 

Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio.  

Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado.  

Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 

Descrição do uso do solo no local implantação do sítio. 

Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 

Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio. 
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Quadro 5.48 – Grupo de descritores relacionado com a caraterização do material arqueológico

Área de dispersão 

Tipo de dispersão 

Tipo de material presente 

Características do material 
identificado 

Cronologia do material identificado 

Quadro 5.49 – Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas

Estado de conservação 

Descrição da planta e relação 
espacial das estruturas 

Modo de construção 

Materiais de construção 

Descrição das estruturas 

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura 

Registo fotográfico 

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com valor 

patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o terreno, na área que 

será afetada por este projeto 

Registo cartográfico 

A área de projeto foi delimitada na Carta Militar de Portugal, mais concretamente na

330 (Desenho EIA-FT-22 – Planta de localização, constante do Volume 2 do presente EIA).

Os equipamentos a construir e o grau de visi

no Desenho EIA-FT-23 – Carta de visibilidade do terreno (apresentada no Volume 3 do presente EIA).

Informação oral 

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação oral re

este estudo. 
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Grupo de descritores relacionado com a caraterização do material arqueológico

Caracterização da área de dispersão do material arqueológico.

Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela 
área do sítio. 

Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no

Características do material Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado.

Caracterização cronológica do material arqueológico observado.

Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas

Caracterização do estado de conservação das estruturas.

Descrição da planta e relação Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam 
espacialmente. 

Descrição do modo de construção de cada estrutura.

Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura.

Descrições das características de cada estrutura que não tenham sido 
assinaladas nos campos anteriores. 

Interpretação funcional das estruturas Proposta da função de cada estrutura. 

Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a ca

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com valor 

patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o terreno, na área que 

A área de projeto foi delimitada na Carta Militar de Portugal, mais concretamente na

Planta de localização, constante do Volume 2 do presente EIA).

Os equipamentos a construir e o grau de visibilidade do terreno constam na cartografia apresentada 

Carta de visibilidade do terreno (apresentada no Volume 3 do presente EIA).

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação oral re
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Grupo de descritores relacionado com a caraterização do material arqueológico 

Caracterização da área de dispersão do material arqueológico. 

Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela 

Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no sítio. 

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado. 

Caracterização cronológica do material arqueológico observado. 

Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas 

Caracterização do estado de conservação das estruturas. 

estruturas identificadas se organizam 

Descrição do modo de construção de cada estrutura. 

Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura. 

características de cada estrutura que não tenham sido 

Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada estrutura. 

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com valor 

patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o terreno, na área que 

A área de projeto foi delimitada na Carta Militar de Portugal, mais concretamente nas folhas n.º 329 e 

Planta de localização, constante do Volume 2 do presente EIA). 

bilidade do terreno constam na cartografia apresentada 

Carta de visibilidade do terreno (apresentada no Volume 3 do presente EIA). 

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação oral relevante para 
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5.12.2.3 Valor Patrimonial 

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais importantes para 

calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado usando as categorias 

apresentadas no quadro seguinte, às quais é atribuída uma valoração quantitativa.

Quadro 5.50 – Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação

Por Valor da Inserção Paisagística entende

envolvente, se esta relação acrescenta ou não

desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à 

paisagem original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua 

inserção paisagística será considerada “com interesse”.

Nos casos em que não foi possível determinar este valor, o mesmo não contribuiu para o cálculo do 

Valor Patrimonial. 

Quadro 5.51 – Descritores do Valor da Inserção

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em questão. Do 

valor deste item pode depender uma decisão

profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom 

estado do que num sítio em mau estado.

O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, po

conta na determinação do Valor Patrimonial.
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A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais importantes para 

calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado usando as categorias 

no quadro seguinte, às quais é atribuída uma valoração quantitativa.

Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação

Valor da Inserção Paisagística 2 

Valor da Conservação 3 

Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 

Valor cientifico 7 

Valor histórico 5 

Valor Simbólico 5 

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o espaço 

envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a avaliação da qualidade 

desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à 

se a paisagem contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua 

isagística será considerada “com interesse”. 

Nos casos em que não foi possível determinar este valor, o mesmo não contribuiu para o cálculo do 

Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respetivo valor numérico

Com Interesse 5 

Com pouco interesse 2 

Sem Interesse 1 

Indeterminável Nulo 

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em questão. Do 

valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais 

profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom 

estado do que num sítio em mau estado. 

O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este critério não foi tido em 

conta na determinação do Valor Patrimonial. 

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais importantes para 

calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado usando as categorias 

no quadro seguinte, às quais é atribuída uma valoração quantitativa. 

Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação 

se a forma como o sítio se relaciona com o espaço 

valor ao sítio, assim como a avaliação da qualidade 

desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à 

se a paisagem contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua 

Nos casos em que não foi possível determinar este valor, o mesmo não contribuiu para o cálculo do 

Paisagística e respetivo valor numérico 

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em questão. Do 

de conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais 

profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom 

rtanto este critério não foi tido em 
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Quadro 5.52 – Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico

O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no meio 

envolvente, dadas as suas características arquitetónicas e artísticas. Avalia simultaneamente o 

impacto que resulta de uma intenção evidente dos construtores do sítio em 

é atualmente observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, assim 

como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio.

É claro que a atribuição deste valor deve

características arquitetónicas e artísticas foi feita tendo em consideração a sua relevância a nível 

regional. 

Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio totalmen

enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.

Quadro 5.53 – Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as mesmas 

características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. Houve situações, por 

incapacidade de caracterizar conveni

raridade do mesmo. Nesse caso este critério não foi tido em conta na determinação do Valor 

Patrimonial. 

Quadro 5.54 – Descritores do Valor da Raridade e 
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Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico

Bom 5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 

Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no meio 

envolvente, dadas as suas características arquitetónicas e artísticas. Avalia simultaneamente o 

impacto que resulta de uma intenção evidente dos construtores do sítio em questão e o impacto que 

é atualmente observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, assim 

como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio.

É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das suas 

características arquitetónicas e artísticas foi feita tendo em consideração a sua relevância a nível 

Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio totalmen

enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.

Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as mesmas 

características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. Houve situações, por 

incapacidade de caracterizar convenientemente o objeto em estudo, em que se desconhecerá a 

raridade do mesmo. Nesse caso este critério não foi tido em conta na determinação do Valor 

Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico

Único 5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 
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Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico 

Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no meio 

envolvente, dadas as suas características arquitetónicas e artísticas. Avalia simultaneamente o 

questão e o impacto que 

é atualmente observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, assim 

como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio. 

ser avaliada regionalmente. A valorização das suas 

características arquitetónicas e artísticas foi feita tendo em consideração a sua relevância a nível 

Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio totalmente 

enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 

Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico 

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as mesmas 

características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. Houve situações, por 

entemente o objeto em estudo, em que se desconhecerá a 

raridade do mesmo. Nesse caso este critério não foi tido em conta na determinação do Valor 

respetivo valor numérico 
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O Valor Científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o 

conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é 

antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão.

Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na determinação do Valor 

Patrimonial. 

Quadro 5.55 – Descrit

No Valor Histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como objeto 

representativo de um determinado período histórico na região 

do objeto já foi considerada, visto que, em geral, conservam

históricos mais recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular.

Também foi considerado na atribuição deste va

históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das sociedades históricas e mesmo 

contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte de informação disponível.

Também neste caso, se não foi 

patrimonial. 

Quadro 5.56 – 

Com o Valor Simbólico pretende

comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor depende da perceção do sítio 

na identidade comunitária, da relação afetiva que as populações man

na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar este valor, o mesmo não será usado 

para calcular o Valor Patrimonial.
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O Valor Científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o 

conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é 

antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão. 

Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na determinação do Valor 

Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

se a importância que a incidência patrimonial tem como objeto 

representativo de um determinado período histórico na região em questão. Neste caso a antiguidade 

do objeto já foi considerada, visto que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos 

históricos mais recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular.

Também foi considerado na atribuição deste valor que, para o conhecimento das sociedades pré

históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das sociedades históricas e mesmo 

contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte de informação disponível.

Também neste caso, se não foi possível determinar este valor, não foi usado no cálculo do valor 

 Descritores do Valor Histórico e respetivo valor numérico

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

o Valor Simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial tem para as 

comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor depende da perceção do sítio 

na identidade comunitária, da relação afetiva que as populações mantêm com ele, e da importância 

na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar este valor, o mesmo não será usado 

para calcular o Valor Patrimonial. 

O Valor Científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o 

conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é independente da 

Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na determinação do Valor 

ores do Valor Científico e respetivo valor numérico 

se a importância que a incidência patrimonial tem como objeto 

em questão. Neste caso a antiguidade 

se menos vestígios dos períodos 

históricos mais recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular. 

lor que, para o conhecimento das sociedades pré-

históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das sociedades históricas e mesmo 

contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte de informação disponível. 

possível determinar este valor, não foi usado no cálculo do valor 

Descritores do Valor Histórico e respetivo valor numérico 

se avaliar a importância que a incidência patrimonial tem para as 

comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor depende da perceção do sítio 

têm com ele, e da importância 

na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar este valor, o mesmo não será usado 
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Quadro 5.57 – 

O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete fatores anteriormente descritos. Esta 

avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação existente 

Classifica-se cada sítio segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação, 

Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por 

exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme o

Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no Valor Patrimonial, são 

ponderados de forma diferenciada, conforme os valores apresentados no 

Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários critérios 

apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de categorias consideradas, ou 

seja: 

(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da Monumentalidade*2) + 

(Valor da Raridade*4) + (Valor Cientifico*7) + (Valor Histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7

Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribu

enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que 

corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos fatores considerados no cálculo do Valor 

Patrimonial forem aqueles cujo grau 

Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da Monumentalidade. Num caso destes, o Valor 

Patrimonial obtido reflete sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão 

e portanto deve ser manuseado com muita cautela.

Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de Valor 

Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais elevado e a classe 

E às incidências patrimoniais com menor valor.

Quadro 5.58 – Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial

Significado 

Muito elevado

Elevado 

Médio 
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 Descritores do Valor Simbólico e respetivo valor numérico

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete fatores anteriormente descritos. Esta 

avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação existente 

se cada sítio segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação, 

Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por 

exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os quadros anteriores. 

Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no Valor Patrimonial, são 

ponderados de forma diferenciada, conforme os valores apresentados no Quadro 

Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários critérios 

apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de categorias consideradas, ou 

Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da Monumentalidade*2) + 

(Valor da Raridade*4) + (Valor Cientifico*7) + (Valor Histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7

Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribu

enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que 

corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos fatores considerados no cálculo do Valor 

Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o Valor da Inserção 

Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da Monumentalidade. Num caso destes, o Valor 

Patrimonial obtido reflete sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão 

anto deve ser manuseado com muita cautela. 

Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de Valor 

Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais elevado e a classe 

imoniais com menor valor. 

Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial

 Classe de Valor Patrimonial Valor Patrimonial

Muito elevado A ≥16 ≤20 

B ≥12 <16 

C ≥8 <12 
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ólico e respetivo valor numérico 

O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete fatores anteriormente descritos. Esta 

avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre o mesmo. 

se cada sítio segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação, 

Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por 

Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no Valor Patrimonial, são 

Quadro 5.50. 

Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários critérios 

apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de categorias consideradas, ou 

Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da Monumentalidade*2) + 

(Valor da Raridade*4) + (Valor Cientifico*7) + (Valor Histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7 

Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será igual a 4, 

enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que 

corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos fatores considerados no cálculo do Valor 

de ponderação é o mais baixo, a saber, o Valor da Inserção 

Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da Monumentalidade. Num caso destes, o Valor 

Patrimonial obtido reflete sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão 

Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de Valor 

Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais elevado e a classe 

Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial 

Valor Patrimonial 
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Significado 

Reduzido 

Muito reduzido

5.12.3 BREVE ENQUADRAMENTO H

O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este projeto tem como objetivo, no 

âmbito deste trabalho, compreender a evolução da ocupação humana nesta

enquadrar e avaliar as incidências patrimoniais identificadas e os futuros impactos sobre a paisagem 

cultural que resultarão desta obra.

Assim, neste capítulo esboça-se a evolução histórica do território ocupado por esta unidade in

Esta análise centra-se na área de enquadramento, pois a sua intenção não é a história da região 

servida pelo mesmo, mas a evolução da ocupação humana deste espaço específico.

As ocorrências patrimoniais n.º 5 

ocupação humana na área de estudo remonta ao primeiro perí

Nestes dois sítios foram recolhidos produtos de talhe (Ribeiro, Mauricio e Souto, 1995, 53

atribuídos ao Paleolítico Inferior, ou 

em, pelo menos, um momento do Paleolítico Inferior cada um destes locais serviu como local de 

produção de artefactos de pedra talhada (oficina da talhe).

Na Quinta do Minhoto foram recolhidos 

nestas oficinas de talhe. Ou seja, a área de enquadramento perte

menos por um grupo humano arcaico, hipoteticamente de 

Na Quinta do Minhoto II (ocorrência patrimonial n.º 4) foi recolhido um conjunto de material lítico 

“constituído essencialmente por núcleos de quartzito, sílex e chert; uma lâmina de dorso em sílex; 

lascas com e sem sinais de uso em quartzo, quartzito e sí

em sílex; pontas; fragmentos de lâminas e lamelas em sílex e esquírolas do mesmo material.”, cujas 

“características mustierenses, dominada pelo método 

um habitat do Paleolítico Médio 

enquadramento terá pertencido, em determinado momento deste longo período cronológico, ao 

território explorado por uma população de
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 Classe de Valor Patrimonial Valor Patrimonial

D ≥4 <8 

Muito reduzido E < 4 

REVE ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este projeto tem como objetivo, no 

âmbito deste trabalho, compreender a evolução da ocupação humana nesta área, de forma a melhor 

enquadrar e avaliar as incidências patrimoniais identificadas e os futuros impactos sobre a paisagem 

cultural que resultarão desta obra. 

se a evolução histórica do território ocupado por esta unidade in

se na área de enquadramento, pois a sua intenção não é a história da região 

servida pelo mesmo, mas a evolução da ocupação humana deste espaço específico.

As ocorrências patrimoniais n.º 5 – Casal do Minhoto e n.º 3 – Quinta do Minhoto testemunham que a 

estudo remonta ao primeiro período da hominização do vale do Tejo.

Nestes dois sítios foram recolhidos produtos de talhe (Ribeiro, Mauricio e Souto, 1995, 53

atribuídos ao Paleolítico Inferior, ou seja presumivelmente anteriores a 100 000 BP. Tal significa que 

em, pelo menos, um momento do Paleolítico Inferior cada um destes locais serviu como local de 

produção de artefactos de pedra talhada (oficina da talhe). 

Na Quinta do Minhoto foram recolhidos dois bifaces (idem, 53), exemplos dos artefactos produzidos 

nestas oficinas de talhe. Ou seja, a área de enquadramento pertenceu ao território explorado pelo 

menos por um grupo humano arcaico, hipoteticamente de Homo erectus. 

Na Quinta do Minhoto II (ocorrência patrimonial n.º 4) foi recolhido um conjunto de material lítico 

“constituído essencialmente por núcleos de quartzito, sílex e chert; uma lâmina de dorso em sílex; 

lascas com e sem sinais de uso em quartzo, quartzito e sílex, incluindo lascas levallois

em sílex; pontas; fragmentos de lâminas e lamelas em sílex e esquírolas do mesmo material.”, cujas 

“características mustierenses, dominada pelo método levallois” (Pereira, 2002) sugerem tratar

do Paleolítico Médio (150 000 – 27 000 BP). Estes vestígios sugerem que 

enquadramento terá pertencido, em determinado momento deste longo período cronológico, ao 

território explorado por uma população de Homo sapiens neanderthalensis (Homem de Ne

Valor Patrimonial 

O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este projeto tem como objetivo, no 

área, de forma a melhor 

enquadrar e avaliar as incidências patrimoniais identificadas e os futuros impactos sobre a paisagem 

se a evolução histórica do território ocupado por esta unidade industrial. 

se na área de enquadramento, pois a sua intenção não é a história da região 

servida pelo mesmo, mas a evolução da ocupação humana deste espaço específico. 

o Minhoto testemunham que a 

odo da hominização do vale do Tejo. 

Nestes dois sítios foram recolhidos produtos de talhe (Ribeiro, Mauricio e Souto, 1995, 53-54) 

seja presumivelmente anteriores a 100 000 BP. Tal significa que 

em, pelo menos, um momento do Paleolítico Inferior cada um destes locais serviu como local de 

, 53), exemplos dos artefactos produzidos 

ceu ao território explorado pelo 

Na Quinta do Minhoto II (ocorrência patrimonial n.º 4) foi recolhido um conjunto de material lítico 

“constituído essencialmente por núcleos de quartzito, sílex e chert; uma lâmina de dorso em sílex; 

levallois; denticulados 

em sílex; pontas; fragmentos de lâminas e lamelas em sílex e esquírolas do mesmo material.”, cujas 

” (Pereira, 2002) sugerem tratar-se de 

27 000 BP). Estes vestígios sugerem que a área de 

enquadramento terá pertencido, em determinado momento deste longo período cronológico, ao 

(Homem de Neandertal). 
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Não se conhece, na mesma área, informação sobre a ocupação humana para os períodos históri

subsequentes até ao Período Romano. Na freguesia de Riachos

inequívoca sobre a ocupação humana durante o Paleolítico Supe

território por populações humanas modernas (

No Castelo Velho (CNS 3264), localizado a cerca de 570 m a Oeste da área de enquadramento, foi 

também identificada a presença de ocupação humana do Pale

Rodrigues e Santos, 1994, Ribeiro, Mauricio e Souto, 1995). Mas, a evidência sugere que este sítio 

voltou a ser ocupado durante o Neolítico, o Bronze Final (Pereira, 1999, Anexo III, 43), a Idade do 

Ferro e o Período Romano (Diogo e Catarino, 1996, 3

Como esta informação procede u

provenientes de revolvimentos no solo (Pereira, 1999, Anexo III, 43), e não de e

arqueológicas sistemáticas, é impossível saber se se tratou de uma ocupação contínua, desde o 

Neolítico ou de várias ocupações discretas daquele local. Seja como for, e dada a proximidade, é 

legitimo sustentar que quando e enquanto o Castelo Velh

pertenceria ao seu território de exploração.

Em período romano a área de enquadramento volta a receber ocupação humana. A tipologia dos 

materiais (fragmentos de mosaicos, 

caementicium) registados no Casal do Minhoto (n.º 5) apontam para a existência da 

villa (Triães, 2008, 174-175, 179), ou seja, o centro urbano de uma propriedade agrícola, nas 

proximidades. O que significa que em determin

total ou parcialmente, ao território de uma 

É impossível precisar, já que os materiais recolhidos no Casal Minhoto não fornecem informação 

cronológica e não foram realizadas escavações arqueológicas, em que altura

durante quanto tempo foi habitada. No entanto, a existência desta 

da área de enquadramento, de um forno e de uma área de combustão, CNS 11401 

(Lourenço e Zambujo, 2000; Triães, 2008

concentração de materiais arqueológicos de cronologia romana, CNS 24232 

sugere a intensificação da ocupação e exploração deste território durante o período romano.

Mas os dados arqueológicos são silenciosos, não só acerca da duração desta ocupação, como 

também sobre o período islâmico. Não há referência à ocupação deste período na freguesia. A 

ausência de povoamento rural em período islâmico, e até no primeiro século após a conquista crist

                                                

 
5
 Consulta Endovélico de 28/07/2013 e CMTN, s.d.a

6
 A cerca de 760 m de distancia da área de enquadramento.

7
 A cerca de 780 m de distancia da área de enquadramento.
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Não se conhece, na mesma área, informação sobre a ocupação humana para os períodos históri

subsequentes até ao Período Romano. Na freguesia de Riachos5 não há atualmente informação 

inequívoca sobre a ocupação humana durante o Paleolítico Superior, ou seja sobre a ocupação deste 

território por populações humanas modernas (Homo sapiens sapiens). 

No Castelo Velho (CNS 3264), localizado a cerca de 570 m a Oeste da área de enquadramento, foi 

também identificada a presença de ocupação humana do Paleolítico Inferior (Zbysewski et alli, 1974; 

Rodrigues e Santos, 1994, Ribeiro, Mauricio e Souto, 1995). Mas, a evidência sugere que este sítio 

voltou a ser ocupado durante o Neolítico, o Bronze Final (Pereira, 1999, Anexo III, 43), a Idade do 

odo Romano (Diogo e Catarino, 1996, 3-4) até ao séc. I d. C (Triães, 2008, 177).

Como esta informação procede unicamente de recolha de materiais arqueológicos de superfície ou 

provenientes de revolvimentos no solo (Pereira, 1999, Anexo III, 43), e não de e

arqueológicas sistemáticas, é impossível saber se se tratou de uma ocupação contínua, desde o 

Neolítico ou de várias ocupações discretas daquele local. Seja como for, e dada a proximidade, é 

legitimo sustentar que quando e enquanto o Castelo Velho foi ocupado a área de enquadramento 

pertenceria ao seu território de exploração. 

Em período romano a área de enquadramento volta a receber ocupação humana. A tipologia dos 

materiais (fragmentos de mosaicos, tegulae, tijolos de meia cana e fragmentos de 

) registados no Casal do Minhoto (n.º 5) apontam para a existência da 

175, 179), ou seja, o centro urbano de uma propriedade agrícola, nas 

proximidades. O que significa que em determinado momento a área de enquadramento pertenceu, 

total ou parcialmente, ao território de uma villa romana. 

É impossível precisar, já que os materiais recolhidos no Casal Minhoto não fornecem informação 

cronológica e não foram realizadas escavações arqueológicas, em que altura esta 

durante quanto tempo foi habitada. No entanto, a existência desta villa, assim como a presença, a Sul 

da área de enquadramento, de um forno e de uma área de combustão, CNS 11401 

(Lourenço e Zambujo, 2000; Triães, 2008, 176-177) e de uma área com cerca de 250 m

concentração de materiais arqueológicos de cronologia romana, CNS 24232 - Casal da Comenda

tensificação da ocupação e exploração deste território durante o período romano.

cos são silenciosos, não só acerca da duração desta ocupação, como 

também sobre o período islâmico. Não há referência à ocupação deste período na freguesia. A 

ausência de povoamento rural em período islâmico, e até no primeiro século após a conquista crist

        

Consulta Endovélico de 28/07/2013 e CMTN, s.d.a 

A cerca de 760 m de distancia da área de enquadramento. 

stancia da área de enquadramento. 
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Não se conhece, na mesma área, informação sobre a ocupação humana para os períodos históricos 

não há atualmente informação 

rior, ou seja sobre a ocupação deste 

No Castelo Velho (CNS 3264), localizado a cerca de 570 m a Oeste da área de enquadramento, foi 

olítico Inferior (Zbysewski et alli, 1974; 

Rodrigues e Santos, 1994, Ribeiro, Mauricio e Souto, 1995). Mas, a evidência sugere que este sítio 

voltou a ser ocupado durante o Neolítico, o Bronze Final (Pereira, 1999, Anexo III, 43), a Idade do 

4) até ao séc. I d. C (Triães, 2008, 177). 

nicamente de recolha de materiais arqueológicos de superfície ou 

provenientes de revolvimentos no solo (Pereira, 1999, Anexo III, 43), e não de escavações 

arqueológicas sistemáticas, é impossível saber se se tratou de uma ocupação contínua, desde o 

Neolítico ou de várias ocupações discretas daquele local. Seja como for, e dada a proximidade, é 

o foi ocupado a área de enquadramento 

Em período romano a área de enquadramento volta a receber ocupação humana. A tipologia dos 

, tijolos de meia cana e fragmentos de opus 

) registados no Casal do Minhoto (n.º 5) apontam para a existência da domus de uma 

175, 179), ou seja, o centro urbano de uma propriedade agrícola, nas 

de enquadramento pertenceu, 

É impossível precisar, já que os materiais recolhidos no Casal Minhoto não fornecem informação 

esta villa foi fundada e 

, assim como a presença, a Sul 

da área de enquadramento, de um forno e de uma área de combustão, CNS 11401 – Barreiros6 

177) e de uma área com cerca de 250 m2 de 

Casal da Comenda7, 

tensificação da ocupação e exploração deste território durante o período romano. 

cos são silenciosos, não só acerca da duração desta ocupação, como 

também sobre o período islâmico. Não há referência à ocupação deste período na freguesia. A 

ausência de povoamento rural em período islâmico, e até no primeiro século após a conquista cristã 
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deste território, pode-se justificar pela sua localização na Marca do Tejo, ou seja em plena fronteira 

entre o Islão e a Cristandade e portanto zona de guerra endémica.

Aparentemente, o povoamento humano permanece arredado da área de enquadramento durant

todo o período medieval, pois não se conhecem elementos patrimoniais ou sítios arqueológicos na 

freguesia de Riachos datáveis da Idade Média. O solar da Quinta do Minhoto é já do período 

moderno. Parece assim que só neste período a área de enquadramento 

povoamento rural. 

O que é evidente é que será a construção da então Linha de Ferro do Leste, cujo troço entre 

Santarém e Abrantes8 foi executado entre 1 de Julho de 1861 e 7 de Novembro de 1862, o motor do 

desenvolvimento do território da freguesia de Riachos. Note

de Agosto de 1923, por desmembramento da freguesia de Santiago de Torres Novas, 51 anos após a 

abertura da linha. 

A construção, na área de enquadramento, da Estação Ferroviária de Riachos

(n.º 1) terá proporcionado, primeiro um melhor escoamento da produção agrícola deste território, 

depois a instalação das unidades industriais que rodeiam a via férrea e finalmente o crescimento 

urbano que se verificou, nas últimas déca

No quadro seguinte apresenta-se a l

enquadramento histórico. 

                                                

 
8
 Que hoje pertence à Linha de Ferro do Norte.
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se justificar pela sua localização na Marca do Tejo, ou seja em plena fronteira 

entre o Islão e a Cristandade e portanto zona de guerra endémica. 

Aparentemente, o povoamento humano permanece arredado da área de enquadramento durant

todo o período medieval, pois não se conhecem elementos patrimoniais ou sítios arqueológicos na 

freguesia de Riachos datáveis da Idade Média. O solar da Quinta do Minhoto é já do período 

moderno. Parece assim que só neste período a área de enquadramento 

O que é evidente é que será a construção da então Linha de Ferro do Leste, cujo troço entre 

foi executado entre 1 de Julho de 1861 e 7 de Novembro de 1862, o motor do 

a freguesia de Riachos. Note-se que esta freguesia só é criada em 23 

de Agosto de 1923, por desmembramento da freguesia de Santiago de Torres Novas, 51 anos após a 

A construção, na área de enquadramento, da Estação Ferroviária de Riachos-Torres Novas

(n.º 1) terá proporcionado, primeiro um melhor escoamento da produção agrícola deste território, 

depois a instalação das unidades industriais que rodeiam a via férrea e finalmente o crescimento 

urbano que se verificou, nas últimas décadas, a Norte da linha, de que Lagar Novo é exemplo.

se a lista de Ocorrências Patrimoniais identificadas em toda a área de 

        

Que hoje pertence à Linha de Ferro do Norte. 

se justificar pela sua localização na Marca do Tejo, ou seja em plena fronteira 

Aparentemente, o povoamento humano permanece arredado da área de enquadramento durante 

todo o período medieval, pois não se conhecem elementos patrimoniais ou sítios arqueológicos na 

freguesia de Riachos datáveis da Idade Média. O solar da Quinta do Minhoto é já do período 

moderno. Parece assim que só neste período a área de enquadramento volta a receber um 

O que é evidente é que será a construção da então Linha de Ferro do Leste, cujo troço entre 

foi executado entre 1 de Julho de 1861 e 7 de Novembro de 1862, o motor do 

se que esta freguesia só é criada em 23 

de Agosto de 1923, por desmembramento da freguesia de Santiago de Torres Novas, 51 anos após a 

Torres Novas-Golegã 

(n.º 1) terá proporcionado, primeiro um melhor escoamento da produção agrícola deste território, 

depois a instalação das unidades industriais que rodeiam a via férrea e finalmente o crescimento 

das, a Norte da linha, de que Lagar Novo é exemplo. 

ista de Ocorrências Patrimoniais identificadas em toda a área de 
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Quadro 5.59 - Lista de Ocorrências Patrimoniais identificadas em toda a área de enquadramento histórico

Nº Designação Tipo de Sítio Cronologia

1 Estação Ferroviária de 
Riachos/Torres Novas/-Golegã Edifício Contemporâneo

2 Quinta do Minhoto Solar Moderno 

3 Quinta do Minhoto Jazida Paleolítico inferior

4 Quinta do Minhoto II Estação de ar 
livre Paleolítico médio

5A Casal do Minhoto Jazida Paleolítico inferior / Romano?

5B Casal do Minhoto Jazida Paleolítico inferior / Romano?

5C Casal do Minhoto Jazida Paleolítico inferior / Romano?
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Lista de Ocorrências Patrimoniais identificadas em toda a área de enquadramento histórico

Cronologia Concelho Freguesia M P 

Contemporâneo Torres Novas Riachos 168016 273861 CW, 2013a, 2013b e 2013c

Torres Novas Riachos 168330 273571 CMTN, s.d.a, nº 149

Paleolítico inferior Torres Novas Riachos 168320 273448 CMTN, s.d.a, nº 24; Ribeiro, Mauricio e Souto, 1995, 
53 

Paleolítico médio Torres Novas Riachos 168563 273379 CMTN, s.d.a, nº 47

Paleolítico inferior / Romano? Torres Novas Riachos 167867 273191 CMTN, s.d.a, nº 25; Triães, 2008

Paleolítico inferior / Romano? Torres Novas Riachos 167929 273081 CMTN, s.d.a, nº 25; Triães, 2008

Paleolítico inferior / Romano? Torres Novas Riachos 167769 273299 CMTN, s.d.a, nº 25; Triães, 2008

Lista de Ocorrências Patrimoniais identificadas em toda a área de enquadramento histórico 

Bibliografia 
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5.12.4 FATOR DE PATRIMÓNIO 

5.12.4.1 Caraterização da Paisagem e do Terreno

A área de projeto pode ser dividida em duas partes: a zona industrial com a totalidade do terreno já 

intervencionado (escavado, terraplanado e construído) e o olival existente na parcela anexa.

Se no local onde se ergueram os equipamentos integrantes desta fábrica (desde parques de 

estacionamento até armazéns) foi registado sempre solo urbano, já no olival registou

visibilidade da superfície do solo e não houve qualquer obstáculo à progress

planas típicas da lezíria ribatejana e ausência de linhas de água).

Figura 5.45 –

Figura 5.46 –
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visibilidade da superfície do solo e não houve qualquer obstáculo à progressão pedestre (superfí
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A área de projeto pode ser dividida em duas partes: a zona industrial com a totalidade do terreno já 
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Convém mencionar que no decorrer da plantação do olival deverão ter sido escavadas valas solo 

para colocar o sistema de rega. 

Figura 5.47

Figura 5.48

5.12.4.2 Caraterização Patrimonial

Em toda a área de projeto, no decorrer do levantamento de informação bibliográfi

arqueológicas não foram registados edifícios com valor patrimonial (quer de natureza etnográfica, 

quer com interesse arquitetónica), nem sítios arqueológicos.

Convém referir que em alguns setores do olival, identificaram

tijolos e cerâmica de uso comum de cronologia contemporânea, sem qualquer valor histórico e 

patrimonial. 
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Convém mencionar que no decorrer da plantação do olival deverão ter sido escavadas valas solo 

 

 

47 – Vista geral do terreno no olival(boa visibilidade) 

 

 

48 – Vista geral do terreno no olival(boa visibilidade) 

Caraterização Patrimonial 

Em toda a área de projeto, no decorrer do levantamento de informação bibliográfi

arqueológicas não foram registados edifícios com valor patrimonial (quer de natureza etnográfica, 

ca), nem sítios arqueológicos. 

Convém referir que em alguns setores do olival, identificaram-se à superfície do solo manchas de 

tijolos e cerâmica de uso comum de cronologia contemporânea, sem qualquer valor histórico e 
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Convém mencionar que no decorrer da plantação do olival deverão ter sido escavadas valas solo 

Em toda a área de projeto, no decorrer do levantamento de informação bibliográfica e das prospeções 

arqueológicas não foram registados edifícios com valor patrimonial (quer de natureza etnográfica, 

se à superfície do solo manchas de 

tijolos e cerâmica de uso comum de cronologia contemporânea, sem qualquer valor histórico e 



 

 

 

 

 

Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Volume 1 

182

Na área de impacte indireto (criada a partir do limite da área de projeto), registou

comboio de Riachos/Torres Novas/Golegã, que se encontra

Figura 5.49 – Pormenor dos materiais cerâmicos 

Figura 

5.13 PAISAGEM 

5.13.1 ENQUADRAMENTO E CONCEITOS

A Convenção Europeia da Paisagem (Decreto n.º 4/2005, de 14 de Fevereiro) reconhece que a 

Paisagem integra o património natural e cultural europeu e define

como é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da ação 

e/ou humanos. 
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reto (criada a partir do limite da área de projeto), registou

comboio de Riachos/Torres Novas/Golegã, que se encontra-se encostada ao olival.

 

Pormenor dos materiais cerâmicos contemporâneos à superfície do solo

 

 

Figura 5.50 – Vista geral da estação de comboio (n.º 1) 

ONCEITOS 

A Convenção Europeia da Paisagem (Decreto n.º 4/2005, de 14 de Fevereiro) reconhece que a 

Paisagem integra o património natural e cultural europeu e define-a como a parte do território, tal 

como é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da ação e da interação de fatores naturais 

reto (criada a partir do limite da área de projeto), registou-se a estação de 

se encostada ao olival. 

contemporâneos à superfície do solo 
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 De acordo com a Lei n.º 19/2014, de 14 de abril (Lei de Bases do Ambiente). A salvaguarda da 

paisagem implica a preservação da identidade estética e visual, e da autenticidade do património 

natural, do património construído e dos lugares que suportam os sistemas socioculturais, contribuindo 

para a conservação das especificidades das diversas regiões que conjuntamente formam a 

identidade nacional (alínea f) art.º 10.º).

A Paisagem corresponde assim a um aspeto

fundamental da qualidade de vida das populações, contribuindo de uma forma marcante para a 

construção das culturas locais e para a consolidação da sua identidade, constituindo igualmente a 

expressão da diversidade do seu património comum, tanto cultural como natural, ou seja, como parte 

importante da sua identidade, razões pelas quais é importante o seu adequado ordenamento, 

proteção e gestão. 

Para o seu ordenamento e gestão, deverão então ser consideradas medida

fatores, integrando a paisagem e diretrizes nos instrumentos e políticas ambientais e de ordenamento 

e planeamento do território. 

5.13.2 METODOLOGIA 

Neste capítulo, a paisagem é entendida e analisada como a parcela do meio ambiente que int

conjunto das entidades naturais ou componentes biofísicas tais como: relevo, litologia, hidrografia, 

clima, solo, fauna e flora, estrutura ecológica, e de intervenção humana (componentes socioculturais, 

ordenamento e ocupação do solo) e de visualiza

uma componente subjetiva, associada à impressão causada pela combinação destes fatores em cada 

observador. 

A avaliação das entidades referidas constitui tarefa fundamental na determinação da sua estrutura 

visual, nomeadamente da sua 

vulnerabilidade paisagística face às alterações que resultam da requalificação e exploração do 

projeto, possibilitando deste modo a identificação e avaliação dos impactes 

respetivas medidas minimizadoras.

Para a caracterização da paisagem da área de estudo do E.I.A., procede

análise e caracterização do ambiente visual e potencialmente afetado na respetiva área envolvente

em estudo. 

Dada a orografia pouco acidentada do território em que se insere a fábrica Torrejana, esta análise da 

paisagem foi efetuada para um corredor de cerca de 1.000

se este adequado, a uma boa perceção da envo

território em análise. 
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Para o seu ordenamento e gestão, deverão então ser consideradas medidas que envolvam diversos 

fatores, integrando a paisagem e diretrizes nos instrumentos e políticas ambientais e de ordenamento 
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conjunto das entidades naturais ou componentes biofísicas tais como: relevo, litologia, hidrografia, 
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ordenamento e ocupação do solo) e de visualização existentes no local em estudo, à qual acresce 

uma componente subjetiva, associada à impressão causada pela combinação destes fatores em cada 

A avaliação das entidades referidas constitui tarefa fundamental na determinação da sua estrutura 

isual, nomeadamente da sua qualidade visual e da sua capacidade de absorção visual

face às alterações que resultam da requalificação e exploração do 

projeto, possibilitando deste modo a identificação e avaliação dos impactes visuais previsíveis e das 

respetivas medidas minimizadoras. 

Para a caracterização da paisagem da área de estudo do E.I.A., procede-se, no presente capítulo, à 

análise e caracterização do ambiente visual e potencialmente afetado na respetiva área envolvente

Dada a orografia pouco acidentada do território em que se insere a fábrica Torrejana, esta análise da 

paisagem foi efetuada para um corredor de cerca de 1.000 m em torno da instalação, considerando

se este adequado, a uma boa perceção da envolvente, tendo-se atendido às características do 
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Serviram de apoio à caracterização e análise da paisagem local a Carta Militar de Portugal à escala 

de 1:25.000 – Folhas n.º 329 e n.º 330; o fotoplano; a planta de implantação da insta

elementos obtidos nas visitas de campo incluindo cobertura fotográfica; bibliografia diversificada, 

nomeadamente o Estudo publicado pela DGOTDU “Contributos para a Identificação e Caracterização 

da Paisagem em Portugal Continental”, bem como os I

território em análise, ou seja, Plano Diretor Municipal de Torres Novas e o PROT

5.13.3 DESCRIÇÃO GERAL DA PAISAGEM AO 

De acordo com os “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem e

Continental” – DGOTDU, as unidades de paisagem são áreas com características relativamente 

homogéneas, com um padrão específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas 

envolventes. A delimitação destas pode depender da “morfol

solo, da proximidade ao oceano, ou da combinação equilibrada de vários fatores. Uma unidade de 

paisagem tem também uma certa coerência interna e um carácter próprio, identificável no interior e do 

exterior”. 

Segundo o Volume IV da publicação referida acima, a instalação em estudo encontra

grupo O – Ribatejo, na Unidade de Paisagem n.º 85 

Conforme se pode observar nas 

em estudo é a denominada 85 – 

A paisagem desta unidade (UP85 

Nova da Barquinha e o seu amplo estuário em Lisboa, tem um forte carácter, obviamente associado 

ao rio, à sua grandeza, e à lezíria, também ela imponente e única no país

Nesta unidade domina uma vasta planura, 

sobreposição dos dois meios. Os solos são os mais profundos e férteis do país, constituídos por 

riquíssimos aluviões, onde se produzem intensivamente cereais, forragens, legumes e onde se 

encontram vinhas e excelentes pastagens (bovinos e equinos). Pela sua planura e pela constante 

presença da água (que domina por completo o estuário) a luminosidade nesta paisagem é também 

muito especial. 
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 figuras seguintes, a unidade de paisagem onde se situa a ins

 Vale do Tejo – Lezíria. 

A paisagem desta unidade (UP85 – Vale do Tejo – Lezíria) corresponde ao troço do rio Tejo entre Vila 

Nova da Barquinha e o seu amplo estuário em Lisboa, tem um forte carácter, obviamente associado 

ao rio, à sua grandeza, e à lezíria, também ela imponente e única no país. 

domina uma vasta planura, onde se conjugam a terra e a água, sendo frequente a 

sobreposição dos dois meios. Os solos são os mais profundos e férteis do país, constituídos por 

riquíssimos aluviões, onde se produzem intensivamente cereais, forragens, legumes e onde se 

s e excelentes pastagens (bovinos e equinos). Pela sua planura e pela constante 

presença da água (que domina por completo o estuário) a luminosidade nesta paisagem é também 

Serviram de apoio à caracterização e análise da paisagem local a Carta Militar de Portugal à escala 

Folhas n.º 329 e n.º 330; o fotoplano; a planta de implantação da instalação; os 

elementos obtidos nas visitas de campo incluindo cobertura fotográfica; bibliografia diversificada, 

nomeadamente o Estudo publicado pela DGOTDU “Contributos para a Identificação e Caracterização 

nstrumentos de Gestão do existentes para o 

-OVT. 

De acordo com os “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 

DGOTDU, as unidades de paisagem são áreas com características relativamente 

homogéneas, com um padrão específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas 

ogia ou da natureza geológica, do uso do 

solo, da proximidade ao oceano, ou da combinação equilibrada de vários fatores. Uma unidade de 

paisagem tem também uma certa coerência interna e um carácter próprio, identificável no interior e do 

o Volume IV da publicação referida acima, a instalação em estudo encontra-se inserida no 

a unidade de paisagem onde se situa a instalação 

corresponde ao troço do rio Tejo entre Vila 

Nova da Barquinha e o seu amplo estuário em Lisboa, tem um forte carácter, obviamente associado 

onde se conjugam a terra e a água, sendo frequente a 

sobreposição dos dois meios. Os solos são os mais profundos e férteis do país, constituídos por 

riquíssimos aluviões, onde se produzem intensivamente cereais, forragens, legumes e onde se 

s e excelentes pastagens (bovinos e equinos). Pela sua planura e pela constante 

presença da água (que domina por completo o estuário) a luminosidade nesta paisagem é também 



 
 
 
 
 

 
 
Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Volume 1 

 

Figura 5.51 – Grupos de unidades de paisagem de Portugal Continental (Fonte: DGOTDU)
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Figura 5.52 – Unidade de paisagem abrangidas pela área em estudo (Fonte: DGOTDU)

  

É uma paisagem associada a uma agricultura 

geométrico constituído pelas parcelas (tanto rectilíneas como circulares, devido à presença cada vez 

mais frequente dos “pivots” de rega), valas e caminhos, por vezes reforçados por alinhamentos 

arbóreos. As culturas agrícolas são variadas, sendo comum duas culturas anuais. A diversidade e 

variação cromática, onde domina o verde e o ocre, são muito elevadas. A quase ausência de 

edifícios, para além dos estritamente necessários para a atividade agrícola, co
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 particularidade marcante na paisagem da lezíria. A presença de água, a sensação de fertilidade, a 

dimensão e vigor da vegetação arbórea são constantes e determinantes do caráter da paisagem.

Os mesmos elementos que definem a paisagem ao longo d

nos principais afluentes, que surgem ora numa ora noutra margem, introduzindo ritmo no conjunto. 

Estas linhas de água são vulgarmente acompanhadas por galerias ripícolas bem constituídas.

A parte mais a norte na unida

aproveitamento do cavalo e do touro, a que frequentemente se associa o carácter do Ribatejano.

O povoamento é no geral concentrado, surgindo os principais centros urbanos na transição da lezíria 

para os terrenos grosseiros da charneca. as tradicionais vias que se desenvolvem de um e outro lado 

do vale e que ligam os principais centros urbanos, também se encontram nesta transição, pelo que 

aqueles centros se expandiram ao longo delas (Almeirim, Alpia

paisagística de Santarém é muito particular, dominando o alto da escarpa uma parte significativa do 

vale. Algumas das propriedades de maior dimensão possuem áreas edificadas muito grandes 

(habitações, armazéns agrícolas e instal

destacados maciços arbóreos. 

Nas franjas do vale, estabelecendo a transição para a charneca, a um nível ligeiramente superior ao 

da lezíria e onde já não domina o regadio, ocorrem zonas de fazendas ou de f

diferenciado, mosaico de explorações de reduzida dimensão, com policultura moderadamente 

intensiva (vinha, árvores de fruto, hortícolas, ferrejos e leguminosas) essencialmente para 

autoconsumo (foros e fazendas de Almeirim, foros de Salv

Para além da caracterização síntese da paisagem desta unidade descrita acima, apresentam

seguida os aspetos a ter em conta ao nível das dinâmicas de transformação identificadas e 

orientações de carácter geral quanto à sua gestão face ao

Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (DGOTDU, 2004), que advém 

da Convenção Europeia da Paisagem.

Em termos de diagnóstico da paisagem, considera

Forte, que se liga ao Tejo e aos ricos solos da lezíria e que se associa ao conjunto de tradições mais 

específicas do Ribatejo. Constitui uma paisagem que se pode considerar única em Portugal.

No geral os usos são coerentes com as características biofís

resultantes da aplicação excessivas de fertilizantes e de biocidas (poluição severa de água e solo). 

Com exceção significativa a esta coerência é de destacar a invasão de solos de elevada fertilidade 

por unidades industriais e outras construções.

Esta é uma unidade de paisagem com elevada "riqueza biológica", com destaque para as aves.
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particularidade marcante na paisagem da lezíria. A presença de água, a sensação de fertilidade, a 

dimensão e vigor da vegetação arbórea são constantes e determinantes do caráter da paisagem.

Os mesmos elementos que definem a paisagem ao longo do Tejo repetem-se, a uma escala menor, 

nos principais afluentes, que surgem ora numa ora noutra margem, introduzindo ritmo no conjunto. 

Estas linhas de água são vulgarmente acompanhadas por galerias ripícolas bem constituídas.

A parte mais a norte na unidade é marcada pelas tradições muito ligadas à produção e ao 

aproveitamento do cavalo e do touro, a que frequentemente se associa o carácter do Ribatejano.

O povoamento é no geral concentrado, surgindo os principais centros urbanos na transição da lezíria 

ra os terrenos grosseiros da charneca. as tradicionais vias que se desenvolvem de um e outro lado 

do vale e que ligam os principais centros urbanos, também se encontram nesta transição, pelo que 

aqueles centros se expandiram ao longo delas (Almeirim, Alpiarça e Chamusca). A situação 

paisagística de Santarém é muito particular, dominando o alto da escarpa uma parte significativa do 

vale. Algumas das propriedades de maior dimensão possuem áreas edificadas muito grandes 

(habitações, armazéns agrícolas e instalações para o gado), em muitos casos envolvidas por 

Nas franjas do vale, estabelecendo a transição para a charneca, a um nível ligeiramente superior ao 

da lezíria e onde já não domina o regadio, ocorrem zonas de fazendas ou de f

diferenciado, mosaico de explorações de reduzida dimensão, com policultura moderadamente 

intensiva (vinha, árvores de fruto, hortícolas, ferrejos e leguminosas) essencialmente para 

autoconsumo (foros e fazendas de Almeirim, foros de Salvaterra, etc.) 

Para além da caracterização síntese da paisagem desta unidade descrita acima, apresentam

seguida os aspetos a ter em conta ao nível das dinâmicas de transformação identificadas e 

orientações de carácter geral quanto à sua gestão face ao disposto no estudo “Contributos para a 

Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (DGOTDU, 2004), que advém 

da Convenção Europeia da Paisagem. 

Em termos de diagnóstico da paisagem, considera-se esta uma Paisagem com Identidade Mui

Forte, que se liga ao Tejo e aos ricos solos da lezíria e que se associa ao conjunto de tradições mais 

específicas do Ribatejo. Constitui uma paisagem que se pode considerar única em Portugal.

No geral os usos são coerentes com as características biofísicas presentes, apesar das degradações 

resultantes da aplicação excessivas de fertilizantes e de biocidas (poluição severa de água e solo). 

Com exceção significativa a esta coerência é de destacar a invasão de solos de elevada fertilidade 

striais e outras construções. 

Esta é uma unidade de paisagem com elevada "riqueza biológica", com destaque para as aves.
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particularidade marcante na paisagem da lezíria. A presença de água, a sensação de fertilidade, a 

dimensão e vigor da vegetação arbórea são constantes e determinantes do caráter da paisagem. 

se, a uma escala menor, 

nos principais afluentes, que surgem ora numa ora noutra margem, introduzindo ritmo no conjunto. 

Estas linhas de água são vulgarmente acompanhadas por galerias ripícolas bem constituídas. 

de é marcada pelas tradições muito ligadas à produção e ao 

aproveitamento do cavalo e do touro, a que frequentemente se associa o carácter do Ribatejano. 

O povoamento é no geral concentrado, surgindo os principais centros urbanos na transição da lezíria 

ra os terrenos grosseiros da charneca. as tradicionais vias que se desenvolvem de um e outro lado 

do vale e que ligam os principais centros urbanos, também se encontram nesta transição, pelo que 

rça e Chamusca). A situação 

paisagística de Santarém é muito particular, dominando o alto da escarpa uma parte significativa do 

vale. Algumas das propriedades de maior dimensão possuem áreas edificadas muito grandes 

ações para o gado), em muitos casos envolvidas por 

Nas franjas do vale, estabelecendo a transição para a charneca, a um nível ligeiramente superior ao 

da lezíria e onde já não domina o regadio, ocorrem zonas de fazendas ou de foros com um padrão 

diferenciado, mosaico de explorações de reduzida dimensão, com policultura moderadamente 

intensiva (vinha, árvores de fruto, hortícolas, ferrejos e leguminosas) essencialmente para 

Para além da caracterização síntese da paisagem desta unidade descrita acima, apresentam-se em 

seguida os aspetos a ter em conta ao nível das dinâmicas de transformação identificadas e 

disposto no estudo “Contributos para a 

Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (DGOTDU, 2004), que advém 

Paisagem com Identidade Muito 

Forte, que se liga ao Tejo e aos ricos solos da lezíria e que se associa ao conjunto de tradições mais 

específicas do Ribatejo. Constitui uma paisagem que se pode considerar única em Portugal. 

icas presentes, apesar das degradações 

resultantes da aplicação excessivas de fertilizantes e de biocidas (poluição severa de água e solo). 

Com exceção significativa a esta coerência é de destacar a invasão de solos de elevada fertilidade 

Esta é uma unidade de paisagem com elevada "riqueza biológica", com destaque para as aves. 
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A presença constante da água (visível ou indiretamente sentida através da vegetação natural ou 

cultivada), a elevada fertilidade do 

aspetos sensitivos importantes, tal como, em certas situações, a vastidão da enorme planície que se 

perde de vista no horizonte, ao domínio da horizontalidade (que se prolonga da lezíria para

Palha) associa-se a tranquilidade e calma.

Quanto às orientações de gestão para a paisagem nesta unidade,

e compensar algumas práticas agrícolas mais intensivas e agressivas do ponto de vista 

ambiental, bem como impedir que a construção e infraestruturas ocupem solos de elevada 

fertilidade dando especial atenção à 

Para complementar a caraterização geral da paisagem, importa referir o estudo realizado no âmbito 

do desenvolvimento dos trabalhos de elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território

 Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT), que conduziu à identificação de unidades territoriais (UT).

No âmbito do PROT-OVT, estas UT foram delimitadas a partir da ident

homogéneas do ponto de vista da ocupação do solo, apresentando características semelhantes em 

termos de tipologias de ocupação, e que não obstante a sua diversidade interna, evidenciam 

problemas e/ou potencialidades comuns e

A instalação em estudo situa-se na UT 10 

caso, à zona mais baixa do concelho de Torres Novas, mas numa zona próxima da transição entre a 

Lezíria do Tejo e a UT 9 – Colinas do Tejo, que é a Unidade Territorial com maior expressão ao nível 

do concelho de Torres Novas.  

A UT 10 – Lezíria do Tejo é uma unidade territorial composta pelas zonas limítrofes do Rio Tejo, 

englobando a totalidade da área de baixa aluvionar do Rio Tejo, cujos solos têm grande fertilidade e 

aptidão para a agricultura intensiva de regadio (aluviões do Tejo).

As explorações agrícolas apresentam uma dimensão económica elevada e superior à média do OVT 

(rendimento do trabalho agrícola e produtividade da terra superiores à média nacional e do OVT)

Existe alguma edificação no interior desta UT a qual é pontual e tem carácter conc

caso da Golegã. 

Não obstante se considerar toda a unidade da Lezíria do Tejo como paisagem especial, destaca

aqui o Paúl do Boquilobo, classificado como reserva natural dado o seu elevado valor ornitológico 

enquanto ponto importante nas migrações outonais de aves, bem como com interesse para a 

conservação da fauna piscícola. 
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A presença constante da água (visível ou indiretamente sentida através da vegetação natural ou 

cultivada), a elevada fertilidade do solo, a quase constante atividade nos campos ao longo do ano são 

aspetos sensitivos importantes, tal como, em certas situações, a vastidão da enorme planície que se 

perde de vista no horizonte, ao domínio da horizontalidade (que se prolonga da lezíria para

se a tranquilidade e calma. 

Quanto às orientações de gestão para a paisagem nesta unidade, aponta-se no sentido de corrigir 

e compensar algumas práticas agrícolas mais intensivas e agressivas do ponto de vista 

mpedir que a construção e infraestruturas ocupem solos de elevada 

dando especial atenção à preservação da qualidade dos ecossistemas ribeirinhos

Para complementar a caraterização geral da paisagem, importa referir o estudo realizado no âmbito 

do desenvolvimento dos trabalhos de elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território

OVT), que conduziu à identificação de unidades territoriais (UT).

OVT, estas UT foram delimitadas a partir da identificação de áreas relativamente 

homogéneas do ponto de vista da ocupação do solo, apresentando características semelhantes em 

termos de tipologias de ocupação, e que não obstante a sua diversidade interna, evidenciam 

problemas e/ou potencialidades comuns em resultado do padrão de ocupação do solo dominante.

se na UT 10 – Lezíria do Tejo (Figura 6.2) que corresponde, no presen

caso, à zona mais baixa do concelho de Torres Novas, mas numa zona próxima da transição entre a 

Colinas do Tejo, que é a Unidade Territorial com maior expressão ao nível 

é uma unidade territorial composta pelas zonas limítrofes do Rio Tejo, 

englobando a totalidade da área de baixa aluvionar do Rio Tejo, cujos solos têm grande fertilidade e 

aptidão para a agricultura intensiva de regadio (aluviões do Tejo). 

grícolas apresentam uma dimensão económica elevada e superior à média do OVT 

(rendimento do trabalho agrícola e produtividade da terra superiores à média nacional e do OVT)

Existe alguma edificação no interior desta UT a qual é pontual e tem carácter conc

Não obstante se considerar toda a unidade da Lezíria do Tejo como paisagem especial, destaca

aqui o Paúl do Boquilobo, classificado como reserva natural dado o seu elevado valor ornitológico 

s migrações outonais de aves, bem como com interesse para a 

 

A presença constante da água (visível ou indiretamente sentida através da vegetação natural ou 

solo, a quase constante atividade nos campos ao longo do ano são 

aspetos sensitivos importantes, tal como, em certas situações, a vastidão da enorme planície que se 

perde de vista no horizonte, ao domínio da horizontalidade (que se prolonga da lezíria para o Mar da 

se no sentido de corrigir 

e compensar algumas práticas agrícolas mais intensivas e agressivas do ponto de vista 

mpedir que a construção e infraestruturas ocupem solos de elevada 

preservação da qualidade dos ecossistemas ribeirinhos. 

Para complementar a caraterização geral da paisagem, importa referir o estudo realizado no âmbito 

do desenvolvimento dos trabalhos de elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território -

OVT), que conduziu à identificação de unidades territoriais (UT). 

ificação de áreas relativamente 

homogéneas do ponto de vista da ocupação do solo, apresentando características semelhantes em 

termos de tipologias de ocupação, e que não obstante a sua diversidade interna, evidenciam 

m resultado do padrão de ocupação do solo dominante. 

que corresponde, no presente 

caso, à zona mais baixa do concelho de Torres Novas, mas numa zona próxima da transição entre a 

Colinas do Tejo, que é a Unidade Territorial com maior expressão ao nível 

é uma unidade territorial composta pelas zonas limítrofes do Rio Tejo, 

englobando a totalidade da área de baixa aluvionar do Rio Tejo, cujos solos têm grande fertilidade e 

grícolas apresentam uma dimensão económica elevada e superior à média do OVT 

(rendimento do trabalho agrícola e produtividade da terra superiores à média nacional e do OVT). 

Existe alguma edificação no interior desta UT a qual é pontual e tem carácter concentrado, como é o 

Não obstante se considerar toda a unidade da Lezíria do Tejo como paisagem especial, destaca-se 

aqui o Paúl do Boquilobo, classificado como reserva natural dado o seu elevado valor ornitológico 

s migrações outonais de aves, bem como com interesse para a 
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 Dado o tipo de agricultura predominante nesta unidade ocorre um elevado potencial energético em 

biocombustíveis. 

Tendo em conta o regime do Rio Tejo e afluentes e a

extensivamente exposta a um elevado risco de cheias progressivas e risco sísmico

Esta UT apresenta na sua parte mais a norte uma configuração semelhante à unidade de paisagem 

UP85 – Vale do Tejo – Lezíria, correspondendo à região em que se insere a área de estudo. Estas 

coincidentes classificações ocorrem devido principalmente às caraterísticas do solo e da sua elevada 

capacidade de uso agrícola e planura do relevo, bem como pela influência devida à

rio Tejo. 

O PROT-OVT estabelece como principais diretrizes no capítulo da Paisagem para a UT10 

do Tejo: 

• Promover e desenvolver a produção agrícola de regadio e exportação dos seus produtos;

• Garantir a manutenção da paisagem desta 

atividade agrícola; 

Dada a proximidade com a UT9 

paisagem em relação a outros fatores ambientais estudados, considerou

igualmente as diretrizes do PROT

para esta unidade: 

• Preservar as manchas de produção vitícola DOC Ribatejo e prever expansão das áreas de 

olival com vista a produção de Azeites do Ribatejo (DOP);

• Definir condições para a modernização e ampliação das unidades agropecuárias, 

designadamente para garantir o cumprimento de normas relativas à higiene, bem

animal e ambiente, nos termos da legislação aplicável (ex. ENEAPAI);

• Aumentar o contributo da at

agroflorestais e promover a manutenção e valorização da paisagem da sub

dos espaços florestais; 

• Manter o coberto vegetal natural e a gestão sustentável dos usos agrícolas e das form

florestais, ao longo do Corredor Ecológico da Margem Norte do Tejo.

Os produtos tradicionais agro-alimentares com Denominação de Origem Protegida, com Indicação 

Geográfica Protegida, com Tradicionalidade Garantida oriundos da região são:

Os Azeites do Ribatejo (DOP) 

28/94, de 04 de Fevereiro (onde se inclui o concelho de Torres Novas). O estatuto de Organismo 

Privado de Controlo e Certificação foi reconhecido à APRODER 
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Dado o tipo de agricultura predominante nesta unidade ocorre um elevado potencial energético em 

Tendo em conta o regime do Rio Tejo e afluentes e a geologia dos solos, esta unidade territorial está 

extensivamente exposta a um elevado risco de cheias progressivas e risco sísmico

Esta UT apresenta na sua parte mais a norte uma configuração semelhante à unidade de paisagem 

Lezíria, correspondendo à região em que se insere a área de estudo. Estas 

coincidentes classificações ocorrem devido principalmente às caraterísticas do solo e da sua elevada 

capacidade de uso agrícola e planura do relevo, bem como pela influência devida à

OVT estabelece como principais diretrizes no capítulo da Paisagem para a UT10 

Promover e desenvolver a produção agrícola de regadio e exportação dos seus produtos;

Garantir a manutenção da paisagem desta Unidade, sem prejuízo do desenvolvimento da 

Dada a proximidade com a UT9 – Colinas do Tejo, e o carácter mais alargado da componente 

paisagem em relação a outros fatores ambientais estudados, considerou-se relevante considerar 

igualmente as diretrizes do PROT-OVT mais relevantes em termos do seu ordenamento e gestão 

Preservar as manchas de produção vitícola DOC Ribatejo e prever expansão das áreas de 

olival com vista a produção de Azeites do Ribatejo (DOP); 

finir condições para a modernização e ampliação das unidades agropecuárias, 

designadamente para garantir o cumprimento de normas relativas à higiene, bem

animal e ambiente, nos termos da legislação aplicável (ex. ENEAPAI); 

Aumentar o contributo da atividade cinegética para o rendimento global das explorações 

agroflorestais e promover a manutenção e valorização da paisagem da sub

Manter o coberto vegetal natural e a gestão sustentável dos usos agrícolas e das form

florestais, ao longo do Corredor Ecológico da Margem Norte do Tejo. 

alimentares com Denominação de Origem Protegida, com Indicação 

Geográfica Protegida, com Tradicionalidade Garantida oriundos da região são: 

 – Produto produzido na área geográfica constante do Despacho n.º 

28/94, de 04 de Fevereiro (onde se inclui o concelho de Torres Novas). O estatuto de Organismo 

Privado de Controlo e Certificação foi reconhecido à APRODER — Associação para 
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Dado o tipo de agricultura predominante nesta unidade ocorre um elevado potencial energético em 

geologia dos solos, esta unidade territorial está 

extensivamente exposta a um elevado risco de cheias progressivas e risco sísmico. 

Esta UT apresenta na sua parte mais a norte uma configuração semelhante à unidade de paisagem 

Lezíria, correspondendo à região em que se insere a área de estudo. Estas 

coincidentes classificações ocorrem devido principalmente às caraterísticas do solo e da sua elevada 

capacidade de uso agrícola e planura do relevo, bem como pela influência devida à proximidade do 

OVT estabelece como principais diretrizes no capítulo da Paisagem para a UT10 – Lezíria 

Promover e desenvolver a produção agrícola de regadio e exportação dos seus produtos; 

Unidade, sem prejuízo do desenvolvimento da 

Colinas do Tejo, e o carácter mais alargado da componente 

se relevante considerar 

OVT mais relevantes em termos do seu ordenamento e gestão 

Preservar as manchas de produção vitícola DOC Ribatejo e prever expansão das áreas de 

finir condições para a modernização e ampliação das unidades agropecuárias, 

designadamente para garantir o cumprimento de normas relativas à higiene, bem-estar 

ividade cinegética para o rendimento global das explorações 

agroflorestais e promover a manutenção e valorização da paisagem da sub-região através 

Manter o coberto vegetal natural e a gestão sustentável dos usos agrícolas e das formações 

alimentares com Denominação de Origem Protegida, com Indicação 

Produto produzido na área geográfica constante do Despacho n.º 

28/94, de 04 de Fevereiro (onde se inclui o concelho de Torres Novas). O estatuto de Organismo 

Associação para a Promoção do 
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Desenvolvimento Rural do Ribatejo, pelo Aviso publicado no Diário da República n.º 29, de 4 de 

fevereiro de 1994. Reconhecida a Denominação de Origem pelo Despacho acima referido. Registada 

e protegida a Denominação de Origem pelo Regulamento

A Pêra Rocha do Oeste (DO) –

(concelhos de Sintra, Mafra, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Alenquer, Vila Franca de 

Xira, Azambuja, Torres Vedras, Ca

Peniche, Óbidos, Caldas da Rainha, Torres Novas, Alcanena, Alcobaça, Nazaré, Porto de Mós, 

Batalha, Tomar, Ferreira do Zêzere, Vila Nova de Ourém, Leiria, Marinha Grande e Pombal). 

Reconhecida como Organismo Privado de Controlo e Certificação a CODIMACO 

Interprofissional Gestora de Marcas Colectivas, pelo Aviso publicado no Diário da República n.º 28, 

de 03 de fevereiro de 1994. Reconhecida a Denominação de Origem pelo Despacho n.º 50/94

de janeiro. 

De entre os valores paisagísticos identificados no PROT

há a assinalar a paisagem notável do Paúl do Boquilobo. No entanto esta Reserva Natural encontra

se fora da área de estudo do presente EIA

5.13.4 CARATERIZAÇÃO DA PAISAGEM AO NÍVEL MUN

Tratando-se no caso da Fábrica Torrejana de uma unidade industrial já existente, inserida na 

paisagem da área em que se localiza, apresenta

do concelho de Torres Novas e na área de estudo.

Quanto à altimetria, a instalação da Fábrica Torrejana situa

28 m aproximadamente. Na área em estudo as cotas mais baixas são de 11

junto ao limite da área de estudo, a sudoeste da instalação) e a altimetria mais elevada regista

oeste, na área urbana de Riachos, sendo próxima ou ligeiramente superiores aos 40 m.

A partir da análise dos IGT em vigor para a área de estudo, nomeadamente os estud

âmbito da elaboração do PDM de Torres Novas em vigor (Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 16/97 de 5 de fevereiro), identificam

unidades de paisagem: 

Zona da Serra correspondente à 

desde a base do arrife até à cumeada, ou seja, aproximadamente entre as cotas 150 e 600

Zona de Transição correspondente à “zona central”, intermédia, e dominante em área entre as cotas 

20 e 150, com um relevo recortado e uma rede hidrográfica muito ramificada em vales profundos e 

estreitos, e encostas declivosas. Esta é a zona onde predomina o olival, ou o figueiral, com um 

povoamento disperso originando um rede urbana bastante densa
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Desenvolvimento Rural do Ribatejo, pelo Aviso publicado no Diário da República n.º 29, de 4 de 

fevereiro de 1994. Reconhecida a Denominação de Origem pelo Despacho acima referido. Registada 

e protegida a Denominação de Origem pelo Regulamento (CE) n.º 1107/96, de 12 de junho;

– Produzida na área geográfica vulgarmente conhecida como Oeste 

(concelhos de Sintra, Mafra, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Alenquer, Vila Franca de 

Xira, Azambuja, Torres Vedras, Cartaxo, Lourinhã, Bombarral, Cadaval, Santarém, Rio Maior, 

Peniche, Óbidos, Caldas da Rainha, Torres Novas, Alcanena, Alcobaça, Nazaré, Porto de Mós, 

Batalha, Tomar, Ferreira do Zêzere, Vila Nova de Ourém, Leiria, Marinha Grande e Pombal). 

Organismo Privado de Controlo e Certificação a CODIMACO 

Interprofissional Gestora de Marcas Colectivas, pelo Aviso publicado no Diário da República n.º 28, 

de 03 de fevereiro de 1994. Reconhecida a Denominação de Origem pelo Despacho n.º 50/94

De entre os valores paisagísticos identificados no PROT-OVT, na área do concelho de Torres Novas, 

há a assinalar a paisagem notável do Paúl do Boquilobo. No entanto esta Reserva Natural encontra

se fora da área de estudo do presente EIA. 

AISAGEM AO NÍVEL MUNICIPAL E NA ÁREA EM ESTUDO 

se no caso da Fábrica Torrejana de uma unidade industrial já existente, inserida na 

paisagem da área em que se localiza, apresenta-se de seguida a caraterização da paisagem ao níve

do concelho de Torres Novas e na área de estudo. 

Quanto à altimetria, a instalação da Fábrica Torrejana situa-se em terrenos com cotas entre 26 e 

m aproximadamente. Na área em estudo as cotas mais baixas são de 11 m (cota da linha de água 

ite da área de estudo, a sudoeste da instalação) e a altimetria mais elevada regista

oeste, na área urbana de Riachos, sendo próxima ou ligeiramente superiores aos 40 m.

A partir da análise dos IGT em vigor para a área de estudo, nomeadamente os estud

âmbito da elaboração do PDM de Torres Novas em vigor (Resolução do Conselho de Ministros 

16/97 de 5 de fevereiro), identificam-se para a totalidade do concelho de Torres Novas, três 

correspondente à “zona noroeste”, vertente SE da Serra de Aire, que se desenvolve 

desde a base do arrife até à cumeada, ou seja, aproximadamente entre as cotas 150 e 600

correspondente à “zona central”, intermédia, e dominante em área entre as cotas 

150, com um relevo recortado e uma rede hidrográfica muito ramificada em vales profundos e 

estreitos, e encostas declivosas. Esta é a zona onde predomina o olival, ou o figueiral, com um 

povoamento disperso originando um rede urbana bastante densa. 

Desenvolvimento Rural do Ribatejo, pelo Aviso publicado no Diário da República n.º 29, de 4 de 

fevereiro de 1994. Reconhecida a Denominação de Origem pelo Despacho acima referido. Registada 

(CE) n.º 1107/96, de 12 de junho; 

Produzida na área geográfica vulgarmente conhecida como Oeste 

(concelhos de Sintra, Mafra, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Alenquer, Vila Franca de 

rtaxo, Lourinhã, Bombarral, Cadaval, Santarém, Rio Maior, 

Peniche, Óbidos, Caldas da Rainha, Torres Novas, Alcanena, Alcobaça, Nazaré, Porto de Mós, 

Batalha, Tomar, Ferreira do Zêzere, Vila Nova de Ourém, Leiria, Marinha Grande e Pombal). 

Organismo Privado de Controlo e Certificação a CODIMACO — Associação 

Interprofissional Gestora de Marcas Colectivas, pelo Aviso publicado no Diário da República n.º 28, 

de 03 de fevereiro de 1994. Reconhecida a Denominação de Origem pelo Despacho n.º 50/94, de 20 

OVT, na área do concelho de Torres Novas, 

há a assinalar a paisagem notável do Paúl do Boquilobo. No entanto esta Reserva Natural encontra-

se no caso da Fábrica Torrejana de uma unidade industrial já existente, inserida na 

se de seguida a caraterização da paisagem ao nível 

se em terrenos com cotas entre 26 e 

m (cota da linha de água 

ite da área de estudo, a sudoeste da instalação) e a altimetria mais elevada regista-se a 

oeste, na área urbana de Riachos, sendo próxima ou ligeiramente superiores aos 40 m. 

A partir da análise dos IGT em vigor para a área de estudo, nomeadamente os estudos realizados no 

âmbito da elaboração do PDM de Torres Novas em vigor (Resolução do Conselho de Ministros 

se para a totalidade do concelho de Torres Novas, três 

“zona noroeste”, vertente SE da Serra de Aire, que se desenvolve 

desde a base do arrife até à cumeada, ou seja, aproximadamente entre as cotas 150 e 600. 

correspondente à “zona central”, intermédia, e dominante em área entre as cotas 

150, com um relevo recortado e uma rede hidrográfica muito ramificada em vales profundos e 

estreitos, e encostas declivosas. Esta é a zona onde predomina o olival, ou o figueiral, com um 
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 Zona do Campo correspondente à “zona sul” de reduzida extensão no concelho, que se prolonga 

pelos campos da Golegã, abaixo da cota 20 e constituindo a planície do leito de cheia do rio Tejo. É 

uma zona onde predominam as culturas de regadio, os pomares, e a vege

ocupação urbana é polarizada e a rede urbana reduzida.

Nos estudos de caraterização do concelho desenvolvidos para a revisão do PDM de Torres Novas 

(atualmente em curso) e de acordo com os objetivos assumidos através da Convenção Europe

Paisagem (Decreto n.º 4/2005, de 14 de Fevereiro) efetua

do concelho de modo a permitir a sua incorporação como 

ordenamento do território com obrigatoriedade legal bem defi

Esta caraterização proposta permite assim analisar a localização da instalação existente em relação 

às unidades e sub-unidades de paisagem propostas no âmbito da revisão do PDM de Torres Novas 

em que se insere. 

O estudo intitulado “Unidades e Sub

2004) propõe três grandes unidades de paisagem em resultado da fisiografia. São elas a 

Colinas e a Planície. Estas grandes unidades são mais ou menos coincidentes com as três gran

unidades já identificadas nos estudos de base realizados aquando da elaboração do PDM em vigor 

(Zona da Serra, Zona de Transição e Zona do Campo).

Neste estudo mais recente, são agora propostas diversas sub

Serra, 11 para as Colinas e 3 para a Planície).

Na figura seguinte apresenta-se um extrato da planta de Caraterização Paisagística do concelho de 

Torres Novas, com a identificação das referidas unidades e sub

estudos para a Revisão do PDMTN onde se pode observar as unidades e sub

inseridas na área de estudo e intersetadas pelo recinto da fábrica Torrejana.
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correspondente à “zona sul” de reduzida extensão no concelho, que se prolonga 

pelos campos da Golegã, abaixo da cota 20 e constituindo a planície do leito de cheia do rio Tejo. É 

uma zona onde predominam as culturas de regadio, os pomares, e a vege

ocupação urbana é polarizada e a rede urbana reduzida. 

Nos estudos de caraterização do concelho desenvolvidos para a revisão do PDM de Torres Novas 

(atualmente em curso) e de acordo com os objetivos assumidos através da Convenção Europe

Paisagem (Decreto n.º 4/2005, de 14 de Fevereiro) efetua-se a identificação das diferentes paisagens 

do concelho de modo a permitir a sua incorporação como um instrumento fundamental para o 

ordenamento do território com obrigatoriedade legal bem definida (CMTN, 2004). 

Esta caraterização proposta permite assim analisar a localização da instalação existente em relação 

unidades de paisagem propostas no âmbito da revisão do PDM de Torres Novas 

des e Sub-unidades de Paisagem do concelho de Torres Novas” (CMTN, 

2004) propõe três grandes unidades de paisagem em resultado da fisiografia. São elas a 

. Estas grandes unidades são mais ou menos coincidentes com as três gran

unidades já identificadas nos estudos de base realizados aquando da elaboração do PDM em vigor 

(Zona da Serra, Zona de Transição e Zona do Campo). 

Neste estudo mais recente, são agora propostas diversas sub-unidades (5 sub

a as Colinas e 3 para a Planície). 

se um extrato da planta de Caraterização Paisagística do concelho de 

Torres Novas, com a identificação das referidas unidades e sub-unidades delimitadas no âmbito dos 

PDMTN onde se pode observar as unidades e sub-unidades de paisagem 

inseridas na área de estudo e intersetadas pelo recinto da fábrica Torrejana. 
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correspondente à “zona sul” de reduzida extensão no concelho, que se prolonga 

pelos campos da Golegã, abaixo da cota 20 e constituindo a planície do leito de cheia do rio Tejo. É 

uma zona onde predominam as culturas de regadio, os pomares, e a vegetação ribeirinha. A 

Nos estudos de caraterização do concelho desenvolvidos para a revisão do PDM de Torres Novas 

(atualmente em curso) e de acordo com os objetivos assumidos através da Convenção Europeia da 

se a identificação das diferentes paisagens 

um instrumento fundamental para o 

 

Esta caraterização proposta permite assim analisar a localização da instalação existente em relação 

unidades de paisagem propostas no âmbito da revisão do PDM de Torres Novas 

unidades de Paisagem do concelho de Torres Novas” (CMTN, 

2004) propõe três grandes unidades de paisagem em resultado da fisiografia. São elas a Serra, as 

. Estas grandes unidades são mais ou menos coincidentes com as três grandes 

unidades já identificadas nos estudos de base realizados aquando da elaboração do PDM em vigor 

unidades (5 sub-unidades para a 

se um extrato da planta de Caraterização Paisagística do concelho de 

unidades delimitadas no âmbito dos 

unidades de paisagem 
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Figura 5.53 – Unidades e sub-
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-unidades de paisagem do concelho de Torres Novas (Fonte: 
torresnovas.pt) 

 

unidades de paisagem do concelho de Torres Novas (Fonte: www.cm-
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 De seguida descrevem-se as principais características das unidades e sub

concelho de Torres Novas, intersetadas pela área de estudo.

Unidades de Paisagem 

Colinas – ocupam cerca de 78% da área total do concelho apresentando algumas variações. São 

constituídas por pequenas elevações de topos mais ou menos arredondados e encostas de declives 

por vezes bastante acentuados. O leito dos 

que em muitos casos é acompanhado por várzeas bastante planas. (…) Nas várzeas, que 

acompanham as principais linhas de água, ainda se encontra uma agricultura de regadio por vezes 

extensiva e, em algumas encostas mais suaves, notam

principalmente trigo. No entanto, à exceção de algumas pequenas hortas associadas aos locais onde 

se pode disponibilizar a água, nota

os figueirais que ainda são cuidados. Parte do olival está também votado ao abandono, no entanto 

existem ainda manchas consideráveis com elevada importância económica e que são também 

importantes do ponto de vista da biodiversidade em part

Certas zonas ainda se encontram bem conservadas, e o uso do solo possibilita uma diversidade de 

utilizações que, ao mesmo tempo, favorece a biodiversidade. Como elementos a proteger destacam

se as sebes de compartimentação de folhas

comunicação e pequenos bosques constituídos por espécies autóctones. A vegetação ripícola que 

acompanha ainda o Rio Almonda e as principais ribeiras reveste

não apenas pelo seu diversificado elenco florístico, como também por fornecer abrigo e alimentação a 

numerosas espécies de animais.

Planície – terrenos praticamente sem inclinação, ocupam apenas cerca de 5% da área total do 

concelho. Esta é a principal característica desta un

acompanha o traçado do Rio Almonda e de algumas valas, praticamente não existem árvores

Os solos de aluvião muito férteis, têm um elevado rendimento agrícola. O milho domina por toda a 

parte se bem que alguns seareiros ainda cultivem o tomate. Recentemente nota

para a substituição do milho pela beterraba sacarina que ocupa já uma área considerável. Por vezes 

são feitas duas culturas sendo a invernante de hortícolas

Existe uma grande disponibilidade de água que permite a agricultura extensiva e intensiva. No 

entanto a excessiva exploração dos lençóis freáticos, através de inúmeros furos levanta já alguns 

problemas. As cheias diretamente relacionadas com o Rio Tejo, e uma má drenagem do Rio Almond

atendendo às cotas muito baixas, originam cheias frequentes que por vezes inviabilizam as colheitas

Esta zona tem uma enorme importância em termos da biodiversidade, em especial no que se refere à 

avifauna especialmente durante o Inverno mas também em z
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se as principais características das unidades e sub-unidades de paisagem do 

concelho de Torres Novas, intersetadas pela área de estudo. 

ocupam cerca de 78% da área total do concelho apresentando algumas variações. São 

constituídas por pequenas elevações de topos mais ou menos arredondados e encostas de declives 

por vezes bastante acentuados. O leito dos principais cursos de água identifica

que em muitos casos é acompanhado por várzeas bastante planas. (…) Nas várzeas, que 

acompanham as principais linhas de água, ainda se encontra uma agricultura de regadio por vezes 

umas encostas mais suaves, notam-se searas de culturas arvenses de sequeiro, 

principalmente trigo. No entanto, à exceção de algumas pequenas hortas associadas aos locais onde 

se pode disponibilizar a água, nota-se um abandono generalizado da atividade agrí

os figueirais que ainda são cuidados. Parte do olival está também votado ao abandono, no entanto 

existem ainda manchas consideráveis com elevada importância económica e que são também 

importantes do ponto de vista da biodiversidade em particular para a avifauna. 

Certas zonas ainda se encontram bem conservadas, e o uso do solo possibilita uma diversidade de 

utilizações que, ao mesmo tempo, favorece a biodiversidade. Como elementos a proteger destacam

se as sebes de compartimentação de folhas de culturas ou que acompanham algumas vias de 

comunicação e pequenos bosques constituídos por espécies autóctones. A vegetação ripícola que 

acompanha ainda o Rio Almonda e as principais ribeiras reveste-se também da maior importância, 

diversificado elenco florístico, como também por fornecer abrigo e alimentação a 

. 

terrenos praticamente sem inclinação, ocupam apenas cerca de 5% da área total do 

concelho. Esta é a principal característica desta unidade onde, à exceção da mata ribeirinha que 

acompanha o traçado do Rio Almonda e de algumas valas, praticamente não existem árvores

Os solos de aluvião muito férteis, têm um elevado rendimento agrícola. O milho domina por toda a 

eareiros ainda cultivem o tomate. Recentemente nota

para a substituição do milho pela beterraba sacarina que ocupa já uma área considerável. Por vezes 

são feitas duas culturas sendo a invernante de hortícolas. 

dade de água que permite a agricultura extensiva e intensiva. No 

entanto a excessiva exploração dos lençóis freáticos, através de inúmeros furos levanta já alguns 

problemas. As cheias diretamente relacionadas com o Rio Tejo, e uma má drenagem do Rio Almond

atendendo às cotas muito baixas, originam cheias frequentes que por vezes inviabilizam as colheitas

Esta zona tem uma enorme importância em termos da biodiversidade, em especial no que se refere à 

avifauna especialmente durante o Inverno mas também em zonas que, marginais para a agricultura 
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unidades de paisagem do 

ocupam cerca de 78% da área total do concelho apresentando algumas variações. São 

constituídas por pequenas elevações de topos mais ou menos arredondados e encostas de declives 

principais cursos de água identifica-se perfeitamente já 

que em muitos casos é acompanhado por várzeas bastante planas. (…) Nas várzeas, que 

acompanham as principais linhas de água, ainda se encontra uma agricultura de regadio por vezes 

se searas de culturas arvenses de sequeiro, 

principalmente trigo. No entanto, à exceção de algumas pequenas hortas associadas aos locais onde 

se um abandono generalizado da atividade agrícola sendo raros 

os figueirais que ainda são cuidados. Parte do olival está também votado ao abandono, no entanto 

existem ainda manchas consideráveis com elevada importância económica e que são também 

Certas zonas ainda se encontram bem conservadas, e o uso do solo possibilita uma diversidade de 

utilizações que, ao mesmo tempo, favorece a biodiversidade. Como elementos a proteger destacam-

de culturas ou que acompanham algumas vias de 

comunicação e pequenos bosques constituídos por espécies autóctones. A vegetação ripícola que 

se também da maior importância, 

diversificado elenco florístico, como também por fornecer abrigo e alimentação a 

terrenos praticamente sem inclinação, ocupam apenas cerca de 5% da área total do 

idade onde, à exceção da mata ribeirinha que 

acompanha o traçado do Rio Almonda e de algumas valas, praticamente não existem árvores. 

Os solos de aluvião muito férteis, têm um elevado rendimento agrícola. O milho domina por toda a 

eareiros ainda cultivem o tomate. Recentemente nota-se uma tendência 

para a substituição do milho pela beterraba sacarina que ocupa já uma área considerável. Por vezes 

dade de água que permite a agricultura extensiva e intensiva. No 

entanto a excessiva exploração dos lençóis freáticos, através de inúmeros furos levanta já alguns 

problemas. As cheias diretamente relacionadas com o Rio Tejo, e uma má drenagem do Rio Almonda 

atendendo às cotas muito baixas, originam cheias frequentes que por vezes inviabilizam as colheitas. 

Esta zona tem uma enorme importância em termos da biodiversidade, em especial no que se refere à 

onas que, marginais para a agricultura 
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por serem excessivamente húmidas, apresentam associações vegetais de enorme importância como 

caniçais ou bunhais. 

Sub-unidades de Paisagem 

Na área de estudo identificam-se quatro sub

grupo das Colinas e as restantes pertencentes à 

• Sub-unidade Colinas de Riachos e Meia Via

Nesta sub-unidade as colinas apresentam encostas de inclinação acentuada a moderada ou até 

suave. Inclui grandes manchas de florestas de 

mas também com alguns pinhais. Existem algumas áreas de agricultura de regadio e de sequeiro 

envolvidas por olivais abandonados

• Sub-unidade Várzeas do Almonda

As várzeas acompanham o Rio Almonda e o t

destes cursos de água estão bem revestidas de mata ripícola com elevada diversidade de espécies. 

A agricultura de regadio desenvolve

alagamento em resultado das cheias

• Sub-unidade Terraços fluviais

Estes terraços apresentam uma cota altimétrica que, apesar de ser ainda bastante baixa, os 

individualiza em relação às terras baixas circundantes, impedindo o seu alagamento. São constituídos 

por cascalheiras e assim, ainda que com extensas áreas de culturas arvenses de regadio, 

apresentam menor fertilidade. 

• Sub-unidade Lezíria 

A lezíria corresponde a uma área praticamente 

fertilidade de todo o concelho. 

excetuando as que acompanham o traçado do rio Almonda e de algumas valas. É periodicamente 

atingida por cheias, com um período de retorno próximo dos 5 anos, acentuadas por uma má 

drenagem. Tem um elevadíssimo valor em termos da biodiversidade especialmente para a avifauna.

5.13.5 ENQUADRAMENTO PAISAGÍ

A instalação existente da Fábrica Torrejana, S.A. localiza

unidades Colinas e Planície e, ao nível das sub

e Meia Via e os Terraços fluviais
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por serem excessivamente húmidas, apresentam associações vegetais de enorme importância como 

se quatro sub-unidades de paisagem, sendo a prim

e as restantes pertencentes à Planície. 

unidade Colinas de Riachos e Meia Via 

as colinas apresentam encostas de inclinação acentuada a moderada ou até 

suave. Inclui grandes manchas de florestas de produção maioritariamente constituídas por eucaliptais 

mas também com alguns pinhais. Existem algumas áreas de agricultura de regadio e de sequeiro 

envolvidas por olivais abandonados. 

unidade Várzeas do Almonda 

acompanham o Rio Almonda e o troço finais de alguns dos seus afluentes. As margens 

destes cursos de água estão bem revestidas de mata ripícola com elevada diversidade de espécies. 

A agricultura de regadio desenvolve-se em talhões mais ou menos reduzidos. Por vezes sofrem 

resultado das cheias. 

unidade Terraços fluviais 

apresentam uma cota altimétrica que, apesar de ser ainda bastante baixa, os 

individualiza em relação às terras baixas circundantes, impedindo o seu alagamento. São constituídos 

iras e assim, ainda que com extensas áreas de culturas arvenses de regadio, 

A lezíria corresponde a uma área praticamente sem desníveis e apresenta os solos de maior 

fertilidade de todo o concelho. Caracteriza-se também por uma quase ausência de árvores, 

excetuando as que acompanham o traçado do rio Almonda e de algumas valas. É periodicamente 

atingida por cheias, com um período de retorno próximo dos 5 anos, acentuadas por uma má 

evadíssimo valor em termos da biodiversidade especialmente para a avifauna.

NQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO DA UNIDADE INDUSTRIAL EM ESTUDO 

A instalação existente da Fábrica Torrejana, S.A. localiza-se numa zona de transição entre as 

e, ao nível das sub-unidades, na transição entre as 

Terraços fluviais. 

por serem excessivamente húmidas, apresentam associações vegetais de enorme importância como 

unidades de paisagem, sendo a primeira integrante do 

as colinas apresentam encostas de inclinação acentuada a moderada ou até 

produção maioritariamente constituídas por eucaliptais 

mas também com alguns pinhais. Existem algumas áreas de agricultura de regadio e de sequeiro 

roço finais de alguns dos seus afluentes. As margens 

destes cursos de água estão bem revestidas de mata ripícola com elevada diversidade de espécies. 

se em talhões mais ou menos reduzidos. Por vezes sofrem 

apresentam uma cota altimétrica que, apesar de ser ainda bastante baixa, os 

individualiza em relação às terras baixas circundantes, impedindo o seu alagamento. São constituídos 

iras e assim, ainda que com extensas áreas de culturas arvenses de regadio, 

apresenta os solos de maior 

se também por uma quase ausência de árvores, 

excetuando as que acompanham o traçado do rio Almonda e de algumas valas. É periodicamente 

atingida por cheias, com um período de retorno próximo dos 5 anos, acentuadas por uma má 

evadíssimo valor em termos da biodiversidade especialmente para a avifauna. 

se numa zona de transição entre as 

unidades, na transição entre as Colinas de Riachos 
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 De fato, tal como se refere na descrição das sub

que embora de cotas altimétricas relativamente baix

é nestas zonas que se encontram as áreas urbanas e industriais, bem como as zonas destinadas à 

logística. 

Figura 5.54 – Paisagem caraterística da sub

Figura 5.55 – Paisagem caraterística da sub
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De fato, tal como se refere na descrição das sub-unidades, trata-se de uma área de relevo plano e 

que embora de cotas altimétricas relativamente baixas, não chegam a ser alagadas. Por esse motivo, 

é nestas zonas que se encontram as áreas urbanas e industriais, bem como as zonas destinadas à 

Paisagem caraterística da sub-unidade Colinas de Riachos na envolvente da Fábrica 
Torrejana (SW) 

 

Paisagem caraterística da sub-unidade Terraços Fluviais na envolvente da Fábrica 
Torrejana (S e NE) 
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se de uma área de relevo plano e 

as, não chegam a ser alagadas. Por esse motivo, 

é nestas zonas que se encontram as áreas urbanas e industriais, bem como as zonas destinadas à 
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Figura 5.56 – Paisagem caraterística do perímetro industrial de Riachos

 

No concelho de Torres Novas, 

logística com ligação à linha ferroviária do norte, de que é exemplo o terminal intermodal existente em 

terrenos vizinhos à Fábrica Torrejana.

A área de estudo integra o território do concelho

proximidade às infraestruturas intermodais que permitem a sua utilização para o transporte de 

mercadorias, motivou que se encontre integrada em áreas de estruturação / ligação afetas à Porta 

Norte Logístico-empresarial da Região de Polarização Metropolitana no âmbito do PROT

Esta realidade, e o fato da instalação em estudo se localizar numa zona de transição entre unidades 

e sub-unidades de paisagem, confere por um lado, um carater rural e predominan

paisagem envolvente na área de estudo no sentido em que se desenvolvem os campos da Golegã e 

da aproximação ao rio Tejo, mas simultaneamente verifica

encontra inserido numa zona logística e indus

se pode observar na figura seguinte, onde se identificam o perímetro urbano e industrial bem como o 

perímetro da nova zona industrial da Cova do Minhoto, onde se encontram já instaladas algumas 

empresas, com predomínio das empresas do setor do transporte de mercadorias, das quais se 

destaca a central logística dos CTT
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Paisagem caraterística do perímetro industrial de Riachos

No concelho de Torres Novas, estas áreas são as mais propícias à instalação de atividades de 

logística com ligação à linha ferroviária do norte, de que é exemplo o terminal intermodal existente em 

terrenos vizinhos à Fábrica Torrejana. 

A área de estudo integra o território do concelho de Torres Novas atravessado pela linha do norte e a 

proximidade às infraestruturas intermodais que permitem a sua utilização para o transporte de 

mercadorias, motivou que se encontre integrada em áreas de estruturação / ligação afetas à Porta 

empresarial da Região de Polarização Metropolitana no âmbito do PROT

Esta realidade, e o fato da instalação em estudo se localizar numa zona de transição entre unidades 

unidades de paisagem, confere por um lado, um carater rural e predominan

paisagem envolvente na área de estudo no sentido em que se desenvolvem os campos da Golegã e 

da aproximação ao rio Tejo, mas simultaneamente verifica-se que o recinto da unidade industrial se 

encontra inserido numa zona logística e industrial com tendência de crescimento e evolução conforme 

se pode observar na figura seguinte, onde se identificam o perímetro urbano e industrial bem como o 

perímetro da nova zona industrial da Cova do Minhoto, onde se encontram já instaladas algumas 

s, com predomínio das empresas do setor do transporte de mercadorias, das quais se 

destaca a central logística dos CTT – Correios de Portugal, S.A (Desenho EIA-FT

Paisagem caraterística do perímetro industrial de Riachos 

estas áreas são as mais propícias à instalação de atividades de 

logística com ligação à linha ferroviária do norte, de que é exemplo o terminal intermodal existente em 

de Torres Novas atravessado pela linha do norte e a 

proximidade às infraestruturas intermodais que permitem a sua utilização para o transporte de 

mercadorias, motivou que se encontre integrada em áreas de estruturação / ligação afetas à Porta 

empresarial da Região de Polarização Metropolitana no âmbito do PROT-OVT. 

Esta realidade, e o fato da instalação em estudo se localizar numa zona de transição entre unidades 

unidades de paisagem, confere por um lado, um carater rural e predominantemente agrícola à 

paisagem envolvente na área de estudo no sentido em que se desenvolvem os campos da Golegã e 

se que o recinto da unidade industrial se 

trial com tendência de crescimento e evolução conforme 

se pode observar na figura seguinte, onde se identificam o perímetro urbano e industrial bem como o 

perímetro da nova zona industrial da Cova do Minhoto, onde se encontram já instaladas algumas 

s, com predomínio das empresas do setor do transporte de mercadorias, das quais se 

FT-13.02). 
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5.14 GESTÃO DE RESÍDUOS E SUBPRODUTOS

5.14.1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

O presente capítulo tem como objetivo a caracterização do atual sistema de gestão de resíduos do 

concelho de Torres Novas, onde se localiza a instalação industrial d

dos fluxos de resíduos e seus destinos finais, de forma a enquadrar o destino a dar aos resíduos e 

subprodutos gerados nesta fase de exploração da instalação em apreço.

5.14.2 ENQUADRAMENTO LEGAL 

O Decreto-Lei n.º 73/2011, de 1

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa aos resíduos, prevê, no seu 

enquadramento legislativo  o reforço  da prevenção da produção de resíduos e fomentar a sua 

reutilização e reciclagem. Também clarifica conceitos

prevenção, reutilização, preparação para a reutilização, tratamento e reciclagem, e a 

os conceitos de valorização e eliminação de resíduos. Prevê a aprovação de programas de 

prevenção e estabelecem-se metas de preparação para  reutilização, reciclagem e outras formas de 

valorização material de resíduos, a cumprir até 2020. D

objetos resultantes de um processo produtivo possam ser considerados subprodutos e não resíduos.

A implementação do Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU), aprovado em Julho 

de 1997, levou à criação de uma rede nacional de sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) orientados para a promoção da recolha seletiva e para o tratamento e valorização dos RSU, a 

par do encerramento e selagem de lixeiras e vazadouros não controlados. A criação

sistemas municipais são objeto do Decreto

regime jurídico da concessão de exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de tratamento de 

RSU. 

O Plano de Intervenção para Resíduos Sólidos 

Janeiro de 2006, surge da necessidade de enquadrar algumas intervenções urgentes através de 

linhas de orientação coerentes e de forma a permitir a otimização dos meios e das infraestruturas 

existentes. Este plano constitui um mecanismo orientador da gestão de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) e estabelece diretrizes para a elaboração do PERSU II. A elaboração do PIRSUE assentou em 

dois grandes vetores: a maximização da recuperação e valorização dos resíduos produ

utilização dos aterros unicamente como recurso final para resíduos últimos, previamente sujeitos a 

tratamento. 
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GESTÃO DE RESÍDUOS E SUBPRODUTOS 

ETODOLOGIA 

O presente capítulo tem como objetivo a caracterização do atual sistema de gestão de resíduos do 

, onde se localiza a instalação industrial da Torrejana, S.A. e a identificação 

dos fluxos de resíduos e seus destinos finais, de forma a enquadrar o destino a dar aos resíduos e 

subprodutos gerados nesta fase de exploração da instalação em apreço. 

 

Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, Regime Geral dos Resíduos, que altera e republica 

Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa aos resíduos, prevê, no seu 

legislativo  o reforço  da prevenção da produção de resíduos e fomentar a sua 

reutilização e reciclagem. Também clarifica conceitos-chave como as definições de resíduo, 

prevenção, reutilização, preparação para a reutilização, tratamento e reciclagem, e a 

os conceitos de valorização e eliminação de resíduos. Prevê a aprovação de programas de 

se metas de preparação para  reutilização, reciclagem e outras formas de 

valorização material de resíduos, a cumprir até 2020. Define ainda requisitos para que substâncias ou 

objetos resultantes de um processo produtivo possam ser considerados subprodutos e não resíduos.

A implementação do Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU), aprovado em Julho 

iação de uma rede nacional de sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) orientados para a promoção da recolha seletiva e para o tratamento e valorização dos RSU, a 

par do encerramento e selagem de lixeiras e vazadouros não controlados. A criação

sistemas municipais são objeto do Decreto-Lei nº 294/94, de 16 de Novembro, que estabelece o 

regime jurídico da concessão de exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de tratamento de 

O Plano de Intervenção para Resíduos Sólidos Urbanos e Equiparados (PIRSUE), aprovado a 9 de 

Janeiro de 2006, surge da necessidade de enquadrar algumas intervenções urgentes através de 

linhas de orientação coerentes e de forma a permitir a otimização dos meios e das infraestruturas 

lano constitui um mecanismo orientador da gestão de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) e estabelece diretrizes para a elaboração do PERSU II. A elaboração do PIRSUE assentou em 

dois grandes vetores: a maximização da recuperação e valorização dos resíduos produ

utilização dos aterros unicamente como recurso final para resíduos últimos, previamente sujeitos a 

O presente capítulo tem como objetivo a caracterização do atual sistema de gestão de resíduos do 

, S.A. e a identificação 

dos fluxos de resíduos e seus destinos finais, de forma a enquadrar o destino a dar aos resíduos e 

7 de Junho, Regime Geral dos Resíduos, que altera e republica 

Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa aos resíduos, prevê, no seu 

legislativo  o reforço  da prevenção da produção de resíduos e fomentar a sua 

chave como as definições de resíduo, 

prevenção, reutilização, preparação para a reutilização, tratamento e reciclagem, e a distinção entre 

os conceitos de valorização e eliminação de resíduos. Prevê a aprovação de programas de 

se metas de preparação para  reutilização, reciclagem e outras formas de 

efine ainda requisitos para que substâncias ou 

objetos resultantes de um processo produtivo possam ser considerados subprodutos e não resíduos. 

A implementação do Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU), aprovado em Julho 

iação de uma rede nacional de sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) orientados para a promoção da recolha seletiva e para o tratamento e valorização dos RSU, a 

par do encerramento e selagem de lixeiras e vazadouros não controlados. A criação e gestão dos 

Lei nº 294/94, de 16 de Novembro, que estabelece o 

regime jurídico da concessão de exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de tratamento de 

Urbanos e Equiparados (PIRSUE), aprovado a 9 de 

Janeiro de 2006, surge da necessidade de enquadrar algumas intervenções urgentes através de 

linhas de orientação coerentes e de forma a permitir a otimização dos meios e das infraestruturas 

lano constitui um mecanismo orientador da gestão de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) e estabelece diretrizes para a elaboração do PERSU II. A elaboração do PIRSUE assentou em 

dois grandes vetores: a maximização da recuperação e valorização dos resíduos produzidos e a 

utilização dos aterros unicamente como recurso final para resíduos últimos, previamente sujeitos a 
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 De acordo com o Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, consideram

substância ou objeto de que o detentor 

nomeadamente os identificados na Lista Europeia de Resíduos”.

O mesmo diploma legal estabelece que “a gestão do resíduo constitui parte integrante do seu ciclo de 

vida, sendo da responsabilidade do res

pela transmissão dos resíduos ao operador licenciado de gestão de resíduos ou pela sua 

transferência, nos termos da lei, para as entidades responsáveis por sistemas de gestão de fluxos de 

resíduos”. Considera-se ainda neste diploma que é “proibido o abandono de resíduos, a incineração 

no mar e a sua injeção no solo, bem como a descarga de resíduos em locais não licenciados para a 

realização de operações de gestão de resíduos”.

Neste diploma é criado o Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos 

Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente 

informação relativa aos resíduos produzidos e importados para o território nacional e as ent

que operam no sector dos resíduos.

A Lista Europeia de Resíduos (LER), aprovada pela Portaria n.º

a lista de resíduos considerados perigosos, distinguindo

No que se refere ao transporte rodoviário de resíduos, o mesmo deve ser realizado de acordo com o 

estipulado na Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio, ou seja, acompanhado das competentes guias de 

acompanhamento de resíduos (modelo 1428, da Imprensa Nacional Casa da Moeda), podendo

efetuado pelo produtor, eliminador/valorizador ou por empresas licenciadas para o transporte 

rodoviário de mercadorias por conta de outrem, nos termos do Decreto

Fevereiro. De acordo com o estabelecido na referida Portaria o pro

devem assegurar que cada transporte é acompanhado das competentes guias de acompanhamento 

de resíduos, cujos modelos fazem parte integrante do diploma legal (Modelo A 

Acompanhamento de Resíduos).

Para o caso em estudo deverá ser ainda considerado o Decreto

relativo ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas, que altera o Decreto

de 4 de Maio, contemplando as modificações decorrentes da versão de 2007 dos anex

Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR). Assim, o 

presente Decreto-Lei altera o Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por 

Estrada. 

5.14.3 SISTEMAS DE GESTÃO DE R

No concelho de Torres Novas, a gestão dos resíduos sólidos urbanos é assegurada pela RESITEJO 

– Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo. Este sistema abrange os municípios 
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Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, consideram-se como resíduos “qualquer 

substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação de se desfazer, 

nomeadamente os identificados na Lista Europeia de Resíduos”. 

O mesmo diploma legal estabelece que “a gestão do resíduo constitui parte integrante do seu ciclo de 

vida, sendo da responsabilidade do respetivo produtor” sendo que esta “responsabilidade extingue

pela transmissão dos resíduos ao operador licenciado de gestão de resíduos ou pela sua 

transferência, nos termos da lei, para as entidades responsáveis por sistemas de gestão de fluxos de 

se ainda neste diploma que é “proibido o abandono de resíduos, a incineração 

no mar e a sua injeção no solo, bem como a descarga de resíduos em locais não licenciados para a 

realização de operações de gestão de resíduos”. 

ado o Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos 

Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente - SIRAPA) que agrega toda a 

informação relativa aos resíduos produzidos e importados para o território nacional e as ent

que operam no sector dos resíduos. 

A Lista Europeia de Resíduos (LER), aprovada pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, apresenta 

a lista de resíduos considerados perigosos, distinguindo-os no seu código através de um «*».

nsporte rodoviário de resíduos, o mesmo deve ser realizado de acordo com o 

estipulado na Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio, ou seja, acompanhado das competentes guias de 

acompanhamento de resíduos (modelo 1428, da Imprensa Nacional Casa da Moeda), podendo

efetuado pelo produtor, eliminador/valorizador ou por empresas licenciadas para o transporte 

rodoviário de mercadorias por conta de outrem, nos termos do Decreto-Lei n.º 38/99, de 6 de 

Fevereiro. De acordo com o estabelecido na referida Portaria o produtor e o detentor de resíduos 

devem assegurar que cada transporte é acompanhado das competentes guias de acompanhamento 

de resíduos, cujos modelos fazem parte integrante do diploma legal (Modelo A 

Acompanhamento de Resíduos). 

do deverá ser ainda considerado o Decreto-Lei nº 63-A/2008, de 3 de Abril, 

relativo ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas, que altera o Decreto

de 4 de Maio, contemplando as modificações decorrentes da versão de 2007 dos anex

Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR). Assim, o 

Lei altera o Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por 

RESÍDUOS DA ÁREA EM ESTUDO 

, a gestão dos resíduos sólidos urbanos é assegurada pela RESITEJO 

Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo. Este sistema abrange os municípios 
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se como resíduos “qualquer 

se desfaz ou tem intenção ou obrigação de se desfazer, 

O mesmo diploma legal estabelece que “a gestão do resíduo constitui parte integrante do seu ciclo de 

petivo produtor” sendo que esta “responsabilidade extingue-se 

pela transmissão dos resíduos ao operador licenciado de gestão de resíduos ou pela sua 

transferência, nos termos da lei, para as entidades responsáveis por sistemas de gestão de fluxos de 

se ainda neste diploma que é “proibido o abandono de resíduos, a incineração 

no mar e a sua injeção no solo, bem como a descarga de resíduos em locais não licenciados para a 

ado o Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos - SIRER (atual 

SIRAPA) que agrega toda a 

informação relativa aos resíduos produzidos e importados para o território nacional e as entidades 

209/2004, de 3 de Março, apresenta 

os no seu código através de um «*». 

nsporte rodoviário de resíduos, o mesmo deve ser realizado de acordo com o 

estipulado na Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio, ou seja, acompanhado das competentes guias de 

acompanhamento de resíduos (modelo 1428, da Imprensa Nacional Casa da Moeda), podendo ser 

efetuado pelo produtor, eliminador/valorizador ou por empresas licenciadas para o transporte 

Lei n.º 38/99, de 6 de 

dutor e o detentor de resíduos 

devem assegurar que cada transporte é acompanhado das competentes guias de acompanhamento 

de resíduos, cujos modelos fazem parte integrante do diploma legal (Modelo A - Guia de 

A/2008, de 3 de Abril, 

relativo ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas, que altera o Decreto-Lei nº 170-A/2007, 

de 4 de Maio, contemplando as modificações decorrentes da versão de 2007 dos anexos do Acordo 

Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR). Assim, o 

Lei altera o Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por 

, a gestão dos resíduos sólidos urbanos é assegurada pela RESITEJO 

Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo. Este sistema abrange os municípios 
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de Alcanena, Chamusca, Constância, Entroncamento, Ferreira 

Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, servindo uma população de cerca de 209 mil e quinhentos 

habitantes. 

Na figura que se apresenta seguidamente pode visualizar

RESITEJO, que serve a área de estudo.

Figura 5.58 – Área de intervenção da RESITEJO (Fonte: www.resitejo.pt, 2012) (sem escala)

A RESITEJO entrou em funcionamento em 1999 e apresenta atualmente as seguintes infraestruturas 

na sua área a atuação: 

• 1 aterro sanitário; 

• 1 estação de triagem; 

• 3 unidades de transferência;

• 4 centros de transferência;

• 8 ecocentros; 

• 298 vidrões isolados; 

• 34 oleões (óleos alimentares usados).

No que se refere aos resíduos indiferenciados 

verdes, vulgarmente designados por 'contentor do lixo normal', são recolhidos regularmente pelos 

veículos das Câmaras que posteriormente levam os RSU para a RESITEJO para serem depositados 

no aterro sanitário. 
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de Alcanena, Chamusca, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Santarém, Tomar, 

Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, servindo uma população de cerca de 209 mil e quinhentos 

Na figura que se apresenta seguidamente pode visualizar-se o universo de intervenção da 

a de estudo. 

Área de intervenção da RESITEJO (Fonte: www.resitejo.pt, 2012) (sem escala)

A RESITEJO entrou em funcionamento em 1999 e apresenta atualmente as seguintes infraestruturas 

3 unidades de transferência; 

4 centros de transferência; 

34 oleões (óleos alimentares usados). 

No que se refere aos resíduos indiferenciados – resíduos sólidos urbanos (RSU) 

verdes, vulgarmente designados por 'contentor do lixo normal', são recolhidos regularmente pelos 

veículos das Câmaras que posteriormente levam os RSU para a RESITEJO para serem depositados 

do Zêzere, Golegã, Santarém, Tomar, 

Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, servindo uma população de cerca de 209 mil e quinhentos 

se o universo de intervenção da 

 

Área de intervenção da RESITEJO (Fonte: www.resitejo.pt, 2012) (sem escala) 

A RESITEJO entrou em funcionamento em 1999 e apresenta atualmente as seguintes infraestruturas 

anos (RSU) - os contentores 

verdes, vulgarmente designados por 'contentor do lixo normal', são recolhidos regularmente pelos 

veículos das Câmaras que posteriormente levam os RSU para a RESITEJO para serem depositados 
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 O Aterro Sanitário da RESITEJO localiza

Chamusca e recebe os RSU dos municípios da respetiva área de atuação. Este aterro recebe ainda 

resíduos sólidos equiparados a urbanos (código LER 20 03 01) provenientes de empresa

não industrial. 

Os indicadores da produção de resíduos urbanos indiferenciados na área de atuação da RESITEJO, 

são apresentados no quadro que se segue.

Quadro 5.60 – Indicadores de produção de 

Concelhos servidos pela 
RESITEJO 

RSU produzidos 
em 2007 (ton)

Alcanena 4914

Chamusca 4513

Constância 1546

Entroncamento 7440

Ferreira do Zêzere 2942

Golegã 3092

Santarém 26640

Tomar 16298

Torres Novas 15229

V. N. Barquinha 3249

TOTAL 85868

Fonte: RESITEJO, 2012 

Verifica-se que o concelho de 

quantidade de RSU da área de atuação

No que se refere à recolha seletiva, 

papel/cartão e embalagens recolhidos na região servida pela RESITEJO e destinados a valorização. 

Os dados são de 2005 a 2010 e são disponibilizados pela RESITEJO (
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da RESITEJO localiza-se no Arripiado, freguesia da Carregueira, concelho da 

Chamusca e recebe os RSU dos municípios da respetiva área de atuação. Este aterro recebe ainda 

resíduos sólidos equiparados a urbanos (código LER 20 03 01) provenientes de empresa

Os indicadores da produção de resíduos urbanos indiferenciados na área de atuação da RESITEJO, 

são apresentados no quadro que se segue. 

Indicadores de produção de Resíduos Urbanos na área de atuação da RESITEJO

RSU produzidos 
em 2007 (ton) 

RSU produzidos em 
2008 (ton) 

RSU produzidos em 
2009 (ton) 

4914 4924 4833 

4513 4562 4459 

1546 1587 1576 

7440 7447 7305 

2942 3078 2955 

3092 3239 3160 

26640 26614 26958 

16298 16291 16030 

15229 15190 15375 

3249 3210 3343 

85868 86142 85994 

se que o concelho de Torres Novas, representa o 3º maior contributo em termos de 

da área de atuação da RESITEJO. 

No que se refere à recolha seletiva, apresentam-se seguidamente os quantitativos de vidro, 

papel/cartão e embalagens recolhidos na região servida pela RESITEJO e destinados a valorização. 

Os dados são de 2005 a 2010 e são disponibilizados pela RESITEJO (www.resitejo.pt
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se no Arripiado, freguesia da Carregueira, concelho da 

Chamusca e recebe os RSU dos municípios da respetiva área de atuação. Este aterro recebe ainda 

resíduos sólidos equiparados a urbanos (código LER 20 03 01) provenientes de empresas com CAE 

Os indicadores da produção de resíduos urbanos indiferenciados na área de atuação da RESITEJO, 

Resíduos Urbanos na área de atuação da RESITEJO 

RSU produzidos em RSU produzidos em 
2010 (ton) 

4925 

4459 

1517 

7572 

2915 

3326 

25956 

15871 

15307 

3462 

85310 

representa o 3º maior contributo em termos de 

se seguidamente os quantitativos de vidro, 

papel/cartão e embalagens recolhidos na região servida pela RESITEJO e destinados a valorização. 

www.resitejo.pt).  
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Figura 5.59 – Vidro (ton) recolhido nos ecopontos e ecocentros da área de atuação da RESITEJO

 

Figura 5.60 – Papel / cartão (ton) recolhi
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Vidro (ton) recolhido nos ecopontos e ecocentros da área de atuação da RESITEJO

Papel / cartão (ton) recolhido nos ecopontos e ecocentros da área de atuação da RESITEJO

 

Vidro (ton) recolhido nos ecopontos e ecocentros da área de atuação da RESITEJO 

 

do nos ecopontos e ecocentros da área de atuação da RESITEJO 
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Figura 5.61 – Embalagens (ton) recolhido nos ecopontos e ecocentros da área de atuação da RESITEJO

No caso dos resíduos recolhidos em recolha seletiva, o concelho de 

quantidade de resíduos colocados em ecopontos e ecocentros 

de atuação da RESITEJO.  

O aumento verificado na recolha de

RESITEJO, ao longo do tempo, dos ecopontos às populações.

É possível que atualmente se assista a uma tendência de decréscimo da produção de resíduos de 

recolha seletiva, associado ao abrandame
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Embalagens (ton) recolhido nos ecopontos e ecocentros da área de atuação da RESITEJO

o caso dos resíduos recolhidos em recolha seletiva, o concelho de Torres Novas

quantidade de resíduos colocados em ecopontos e ecocentros face aos restantes municípios da área 

O aumento verificado na recolha destas fileiras de resíduos prende-se com a disponibilização pela 

RESITEJO, ao longo do tempo, dos ecopontos às populações. 

É possível que atualmente se assista a uma tendência de decréscimo da produção de resíduos de 

recolha seletiva, associado ao abrandamento dos níveis de consumo do panorama atual.
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Embalagens (ton) recolhido nos ecopontos e ecocentros da área de atuação da RESITEJO 

Torres Novas contribui a 2ª maior 

restantes municípios da área 

se com a disponibilização pela 

É possível que atualmente se assista a uma tendência de decréscimo da produção de resíduos de 

nto dos níveis de consumo do panorama atual. 
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6 AVALIAÇÃO DE IMPACTE

6.1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

Desta parte do EIA consta a identificação e avaliação de impactes ambientais. 

ambiental é, por definição, uma ferramenta 

no ambiente, que poderão ocorrer 

Contudo, conforme anteriormente referido, 

cujo objeto de Estudo de Impacte Ambiental

avaliação de impactes incidirá apenas sobre a sua exploração e desativação.

A análise de impactes ambientais versa sobre as

anteriormente, passíveis de sofre

unidade industrial.  

Esta análise versa sobre a vertente natural (clima e meteorologia, geologia e geomorfologia, recursos 

hídricos e qualidade da água, qualidade do ar, ambiente sonoro, sistemas ecológicos, solos, uso atual 

do solo e paisagem) e sociocultural (gestão de resíduos e subprodutos, condicionantes e 

ordenamento do território, património cultural e so

Desta forma, no presente capítulo serão identificados, descritos e quantificados os impactes 

ambientais previstos com a implantação do Projecto quanto:

• ao sentido, em positivos ou negativos

• à duração, em temporários ou permanentes

• à reversibilidade, em reversíveis ou irre

• à magnitude, em pouco significativos, significativos ou muito significativos

Na metodologia empregue para a avaliação da magnitude dos impactes da maioria dos descritores 

ambientais analisados, não foi adotada uma escala de valoração quantitat

se reveste, naturalmente, de alguma subjetividade. Esta avaliação de magnitude dos impactes teve 

em consideração a atividade industrial em causa, o local e implantação da instalação em apreço e 

seu enquadramento local e regiona

São ainda identificados os riscos ambientais associados ao projeto, incluindo os resultantes de 

eventuais ocorrências acidentais.

Apesar da empresa proponente não prever a desativação da unidade industrial, os impactes 

associados a esta fase, caso venha
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AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

E METODOLOGIA 

Desta parte do EIA consta a identificação e avaliação de impactes ambientais. A avaliação de impacte 

ambiental é, por definição, uma ferramenta de avaliação prévia dos efeitos de um determinado projeto 

que poderão ocorrer nas fases de construção, de exploração e de eventual desativação.

conforme anteriormente referido, tratando-se o presente processo de uma regularização, 

Estudo de Impacte Ambiental consiste numa instalação existente 

apenas sobre a sua exploração e desativação.  

A análise de impactes ambientais versa sobre as diversas vertentes ambientais 

passíveis de sofrerem afetações (quer negativas, quer positivas) com

vertente natural (clima e meteorologia, geologia e geomorfologia, recursos 

de da água, qualidade do ar, ambiente sonoro, sistemas ecológicos, solos, uso atual 

do solo e paisagem) e sociocultural (gestão de resíduos e subprodutos, condicionantes e 

itório, património cultural e socio-economia). 

capítulo serão identificados, descritos e quantificados os impactes 

previstos com a implantação do Projecto quanto: 

positivos ou negativos; 

temporários ou permanentes; 

reversíveis ou irreversíveis;  

pouco significativos, significativos ou muito significativos

Na metodologia empregue para a avaliação da magnitude dos impactes da maioria dos descritores 

ambientais analisados, não foi adotada uma escala de valoração quantitativa mas sim qualitativa, que 

se reveste, naturalmente, de alguma subjetividade. Esta avaliação de magnitude dos impactes teve 

em consideração a atividade industrial em causa, o local e implantação da instalação em apreço e 

seu enquadramento local e regional. 

São ainda identificados os riscos ambientais associados ao projeto, incluindo os resultantes de 

eventuais ocorrências acidentais. 

Apesar da empresa proponente não prever a desativação da unidade industrial, os impactes 

associados a esta fase, caso venha a ocorrer, serão analisados no presente capítulo. Contudo, 

A avaliação de impacte 

de avaliação prévia dos efeitos de um determinado projeto 

de exploração e de eventual desativação. 

se o presente processo de uma regularização, 

consiste numa instalação existente e em laboração, a 

diversas vertentes ambientais caracterizadas 

quer positivas) com a exploração da 

vertente natural (clima e meteorologia, geologia e geomorfologia, recursos 

de da água, qualidade do ar, ambiente sonoro, sistemas ecológicos, solos, uso atual 

do solo e paisagem) e sociocultural (gestão de resíduos e subprodutos, condicionantes e 

capítulo serão identificados, descritos e quantificados os impactes 

pouco significativos, significativos ou muito significativos. 

Na metodologia empregue para a avaliação da magnitude dos impactes da maioria dos descritores 

iva mas sim qualitativa, que 

se reveste, naturalmente, de alguma subjetividade. Esta avaliação de magnitude dos impactes teve 

em consideração a atividade industrial em causa, o local e implantação da instalação em apreço e 

São ainda identificados os riscos ambientais associados ao projeto, incluindo os resultantes de 

Apesar da empresa proponente não prever a desativação da unidade industrial, os impactes 

a ocorrer, serão analisados no presente capítulo. Contudo, 
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 realça-se que a eventual desativação da instalação deverá ser objeto de um estudo específico no 

momento em que essa ação vier a ser considerada. 

São por fim avaliados os impactes cumulativos do p

verificados ou previstos na envolvente, resultam num aumento da sua significância.

6.2 CLIMA E METEOROLOGIA

As alterações da morfologia do terreno induzem a modificações nos padrões de drenagem das 

massas de ar, com incidência sobre os ventos locais e brisas. A destruição da vegetação e a 

impermeabilização do solo têm também consequências ao nível da radiação refletida e na 

evapotranspiração.  

A obstrução provocada pela instalação em estudo, decorrente da 

poderá constituir uma barreira à circulação de massas de ar e dos ventos e brisas locais. 

impactes microclimáticos resultantes daqui resultantes, consideram

significativos. As características g

suscetíveis de ocasionar ou influenciar significativamente a ocorrência de

De um modo geral, considera-se que a instalação em estudo não é suscetível de causar impactes 

significativos no microclima da região em que se inser

6.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Os impactes sobre a Geologia e Geomorfologia 

estudo, decorrentes da alteração das características geomorfológicas do local e

de terras realizadas. Na fase de exploração tais impactes não têm expressão, uma vez que não são 

registadas quaisquer afetações nesta vertente

Não se prevendo, a curto / médio prazo ampliação da

matéria ambiental, decorrente da impermeabilização de solos e de alterações de morfologia dos 

terrenos para implantação de novos edifícios ou ampliação dos já existentes.

6.4 SOLOS E CAPACIDADE DO USO DOS SOLOS

Dentro da propriedade da Torrejana é possível verificar duas zonas distintas, em termos de 

capacidade de uso do solo: a zona atualmente ocupada pelas edificações da unidade industrial 

encontra-se inserida em área social. Toda a área ocupada por olival, inse

corresponde a solos com limitações moderadas, com risco de erosão no máximo moderados e que 

são suscetíveis de utilização agrícola moderadamente intensiva.
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se que a eventual desativação da instalação deverá ser objeto de um estudo específico no 

momento em que essa ação vier a ser considerada.  

São por fim avaliados os impactes cumulativos do projeto que, em associação aos atualmente 

verificados ou previstos na envolvente, resultam num aumento da sua significância.

CLIMA E METEOROLOGIA 

As alterações da morfologia do terreno induzem a modificações nos padrões de drenagem das 

idência sobre os ventos locais e brisas. A destruição da vegetação e a 

m também consequências ao nível da radiação refletida e na 

A obstrução provocada pela instalação em estudo, decorrente da existência de 

uma barreira à circulação de massas de ar e dos ventos e brisas locais. 

resultantes daqui resultantes, consideram-se como negativos mas pouco 

significativos. As características geométricas dos edifícios existentes na instalação não são 

suscetíveis de ocasionar ou influenciar significativamente a ocorrência de fenómenos meteorológicos

se que a instalação em estudo não é suscetível de causar impactes 

significativos no microclima da região em que se inserem. 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

Os impactes sobre a Geologia e Geomorfologia ocorreram durante a construção da instalação em 

estudo, decorrentes da alteração das características geomorfológicas do local e

de terras realizadas. Na fase de exploração tais impactes não têm expressão, uma vez que não são 

registadas quaisquer afetações nesta vertente, decorrentes da exploração da instalação. 

Não se prevendo, a curto / médio prazo ampliação das instalações, não são previstos impactes nesta 

matéria ambiental, decorrente da impermeabilização de solos e de alterações de morfologia dos 

terrenos para implantação de novos edifícios ou ampliação dos já existentes. 

SOLOS E CAPACIDADE DO USO DOS SOLOS 

entro da propriedade da Torrejana é possível verificar duas zonas distintas, em termos de 

capacidade de uso do solo: a zona atualmente ocupada pelas edificações da unidade industrial 

se inserida em área social. Toda a área ocupada por olival, insere

corresponde a solos com limitações moderadas, com risco de erosão no máximo moderados e que 

são suscetíveis de utilização agrícola moderadamente intensiva. 
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se que a eventual desativação da instalação deverá ser objeto de um estudo específico no 

rojeto que, em associação aos atualmente 

verificados ou previstos na envolvente, resultam num aumento da sua significância. 

As alterações da morfologia do terreno induzem a modificações nos padrões de drenagem das 

idência sobre os ventos locais e brisas. A destruição da vegetação e a 

m também consequências ao nível da radiação refletida e na 

existência de edifícios industriais, 

uma barreira à circulação de massas de ar e dos ventos e brisas locais. Contudo, os 

como negativos mas pouco 

eométricas dos edifícios existentes na instalação não são 

fenómenos meteorológicos. 

se que a instalação em estudo não é suscetível de causar impactes 

construção da instalação em 

estudo, decorrentes da alteração das características geomorfológicas do local e das movimentações 

de terras realizadas. Na fase de exploração tais impactes não têm expressão, uma vez que não são 

decorrentes da exploração da instalação.  

s instalações, não são previstos impactes nesta 

matéria ambiental, decorrente da impermeabilização de solos e de alterações de morfologia dos 

entro da propriedade da Torrejana é possível verificar duas zonas distintas, em termos de 

capacidade de uso do solo: a zona atualmente ocupada pelas edificações da unidade industrial 

re-se na classe que 

corresponde a solos com limitações moderadas, com risco de erosão no máximo moderados e que 
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Na confrontação nordeste da instalação, surgem solos com mais limitações, com ri

máximo elevados e suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva. 

No que se refere aos solos, o impacte mais significativo decorrente da exploração da unidade 

industrial da Torrejana, S.A, encontra

depósitos de matérias-primas e produto final e da drenagem e tratamento das águas residuais 

geradas nas instalações.  

Durante a fase de exploração considera

das instalações, é reduzido, desde que se mantenha a boa manutenção da rede de drenagem de 

águas residuais, da rede de drenagem de águas pluviais, a adequada manutenção das estruturas de 

contenção de eventuais derrames de substâncias poluentes e desde que seja mantida a bo

de resíduos sólidos produzidos. 

No que se refere às águas residuais industriais

propriedade, sendo as lamas acumuladas periodicamente encaminhadas para um operador 

licenciado de gestão de resíduos.

A operação de remoção de lamas provenientes da EPTAR poderá induzir a impactes negativos 

significativos nos solos, caso ocorra uma descarga no meio natural não controlada destas lamas. 

Salienta-se a probabilidade, embora reduzida, de ocorrência de situações a

águas residuais e lamas quer devido ao esgotamento do sistema, quer devido à ocorrência de 

situações irregulares em operações de limpeza. Esta situação, caso ocorra, ocasiona um impacte 

negativo, significativo a muito significativo,

Os riscos de contaminação dos solos associados à ocorrência de um derrame acidental de 

substância com carga poluente consideram

para a redução desse risco. No entanto, realça

elevado poder poluente em caso de derrame acidental tais como hidrocarbonetos, óleos usados de 

motores, substâncias químicas utilizadas no processo de produção, combustíveis, matérias

metanol, metilato de sódio, ácido cítrico, ácido clorídrico, ácido fosfórico, óleos crus, azeite lampante, 

entre outras e produtos finais - 

solos por derrame acidental de substâncias manuseadas na unida

provável, caso ocorra, gera um impacte negativo, significativo a muito significativo, temporário e 

reversível. 
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Na confrontação nordeste da instalação, surgem solos com mais limitações, com ri

máximo elevados e suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva.  

No que se refere aos solos, o impacte mais significativo decorrente da exploração da unidade 

industrial da Torrejana, S.A, encontra-se associado à eficácia da gestão de resíduos, da g

primas e produto final e da drenagem e tratamento das águas residuais 

Durante a fase de exploração considera-se que os riscos de contaminação dos solos na envolvente 

é reduzido, desde que se mantenha a boa manutenção da rede de drenagem de 

águas residuais, da rede de drenagem de águas pluviais, a adequada manutenção das estruturas de 

contenção de eventuais derrames de substâncias poluentes e desde que seja mantida a bo

 

s águas residuais industriais, estas são drenadas para a EPTAR existente na 

propriedade, sendo as lamas acumuladas periodicamente encaminhadas para um operador 

licenciado de gestão de resíduos. 

peração de remoção de lamas provenientes da EPTAR poderá induzir a impactes negativos 

significativos nos solos, caso ocorra uma descarga no meio natural não controlada destas lamas. 

se a probabilidade, embora reduzida, de ocorrência de situações acidentais de derrame de 

águas residuais e lamas quer devido ao esgotamento do sistema, quer devido à ocorrência de 

situações irregulares em operações de limpeza. Esta situação, caso ocorra, ocasiona um impacte 

negativo, significativo a muito significativo, temporário e reversível. 

Os riscos de contaminação dos solos associados à ocorrência de um derrame acidental de 

substância com carga poluente consideram-se reduzidos dadas as medidas adotadas na instalação 

para a redução desse risco. No entanto, realça-se que na instalação são manuseadas substâncias de 

elevado poder poluente em caso de derrame acidental tais como hidrocarbonetos, óleos usados de 

motores, substâncias químicas utilizadas no processo de produção, combustíveis, matérias

ato de sódio, ácido cítrico, ácido clorídrico, ácido fosfórico, óleos crus, azeite lampante, 

 óleos e azeites refinados, glicerina e biodiesel. A contaminação de 

solos por derrame acidental de substâncias manuseadas na unidade industrial, de ocorrência pouco 

provável, caso ocorra, gera um impacte negativo, significativo a muito significativo, temporário e 

Na confrontação nordeste da instalação, surgem solos com mais limitações, com risco de erosão no 

No que se refere aos solos, o impacte mais significativo decorrente da exploração da unidade 

resíduos, da gestão dos 

primas e produto final e da drenagem e tratamento das águas residuais 

se que os riscos de contaminação dos solos na envolvente 

é reduzido, desde que se mantenha a boa manutenção da rede de drenagem de 

águas residuais, da rede de drenagem de águas pluviais, a adequada manutenção das estruturas de 

contenção de eventuais derrames de substâncias poluentes e desde que seja mantida a boa gestão 

são drenadas para a EPTAR existente na 

propriedade, sendo as lamas acumuladas periodicamente encaminhadas para um operador 

peração de remoção de lamas provenientes da EPTAR poderá induzir a impactes negativos 

significativos nos solos, caso ocorra uma descarga no meio natural não controlada destas lamas. 

cidentais de derrame de 

águas residuais e lamas quer devido ao esgotamento do sistema, quer devido à ocorrência de 

situações irregulares em operações de limpeza. Esta situação, caso ocorra, ocasiona um impacte 

Os riscos de contaminação dos solos associados à ocorrência de um derrame acidental de 

se reduzidos dadas as medidas adotadas na instalação 

que na instalação são manuseadas substâncias de 

elevado poder poluente em caso de derrame acidental tais como hidrocarbonetos, óleos usados de 

motores, substâncias químicas utilizadas no processo de produção, combustíveis, matérias-primas - 

ato de sódio, ácido cítrico, ácido clorídrico, ácido fosfórico, óleos crus, azeite lampante, 

óleos e azeites refinados, glicerina e biodiesel. A contaminação de 

de industrial, de ocorrência pouco 

provável, caso ocorra, gera um impacte negativo, significativo a muito significativo, temporário e 
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 6.5 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

Durante a fase de exploração da Fábrica Torrejana, os principais impact

consumo de água e com a produção de efluentes industriais

hídricos superficiais e subterrâneos

O consumo de água na instalação, que se traduz num valor 

sobretudo associado, tando ao processo produtivo

o abastecimento do sistema de combate a incêndio e utilização nos balneários.

Dentro destas utilizações, cerca de 73% da água utilizada, tem como destino o s

produção de biocombustíveis e seus derivados, e à refinação de 

e seus derivados. Cerca de 5% da água consumida refere

Conforme anteriormente referido, o abastecimento de água às instalações da Torrejana era 

exclusivamente obtido através de uma captação subterrânea AC1, com Autorização de Utilização 

para rega e para atividade industrial. 

implantação da fábrica, foi recentemente efetuada a ligação ao ramal das Águas do Ribatejo para 

fornecimento de água para consumo humano, nomeadamente para sanitários, refeitório e balneários.

No que respeita à avaliação da influência dos volumes 

captações de água subterrânea privadas licenciadas ou de abastecimento público, considera

não deverá existir qualquer afetação, dado que:

• A captação existente já se encontr

quaisquer reclamações de proprietários de outras captações ali existentes;

• A construção da nova captação 

nas outras captações, uma vez que será uma c

prevista de 300 metros) e, consequentemente, a captar níveis aquíferos a profundidades 

superiores a 100-150 metros, onde as captações já existentes se encontram a captar;

• Trata-se de uma massa de água subterrânea das

Continental e uma das importantes de toda a península ibérica;

• O volume de água captado corresponde a um caudal aproximado de 2,8l/s, sendo este 

bastante inferior ao caudal médio para as duas formações aquíferas q

massa de água subterrânea, designadamente 6,0l/s para os Calcários de Almoster e 11,1l/s 

para os Arenitos de Ota.

Salienta-se ainda que não deverá existir qualquer afetação do nível freático, dado que:

• Ainda não aconteceu qualquer afetaç

existente já se encontra em exploração há 
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RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA  

Durante a fase de exploração da Fábrica Torrejana, os principais impactes estão relacionados com o 

produção de efluentes industriais que possam contaminar os recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos. 

consumo de água na instalação, que se traduz num valor aproximado de 98609 m

processo produtivo, como à utilização para rega, para lavagens, para 

o abastecimento do sistema de combate a incêndio e utilização nos balneários. 

Dentro destas utilizações, cerca de 73% da água utilizada, tem como destino o s

biocombustíveis e seus derivados, e à refinação de azeites e óleos vegetais alimentares 

Cerca de 5% da água consumida refere-se à utilização para consumo humano. 

Conforme anteriormente referido, o abastecimento de água às instalações da Torrejana era 

exclusivamente obtido através de uma captação subterrânea AC1, com Autorização de Utilização 

para rega e para atividade industrial. Uma vez que existe rede pública para abastecimento na zona de 

implantação da fábrica, foi recentemente efetuada a ligação ao ramal das Águas do Ribatejo para 

fornecimento de água para consumo humano, nomeadamente para sanitários, refeitório e balneários.

ta à avaliação da influência dos volumes subterrâneos captados, sobre outras 

captações de água subterrânea privadas licenciadas ou de abastecimento público, considera

não deverá existir qualquer afetação, dado que: 

já se encontra construída há vários anos, sem que tenho ocorrido 

quaisquer reclamações de proprietários de outras captações ali existentes;

captação para rega também não deverá induzir quaisquer impactes 

nas outras captações, uma vez que será uma captação bastante profunda (profundidade 

prevista de 300 metros) e, consequentemente, a captar níveis aquíferos a profundidades 

150 metros, onde as captações já existentes se encontram a captar;

se de uma massa de água subterrânea das mais importantes e produtivas de Portugal 

Continental e uma das importantes de toda a península ibérica; 

O volume de água captado corresponde a um caudal aproximado de 2,8l/s, sendo este 

bastante inferior ao caudal médio para as duas formações aquíferas q

massa de água subterrânea, designadamente 6,0l/s para os Calcários de Almoster e 11,1l/s 

para os Arenitos de Ota. 

se ainda que não deverá existir qualquer afetação do nível freático, dado que:

Ainda não aconteceu qualquer afetação do NHE até à data, tendo em conta que a captação 

existente já se encontra em exploração há vários anos; 
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es estão relacionados com o 

que possam contaminar os recursos 

aproximado de 98609 m3/ano, está 

, como à utilização para rega, para lavagens, para 

Dentro destas utilizações, cerca de 73% da água utilizada, tem como destino o setor associado à 

e óleos vegetais alimentares 

ra consumo humano.  

Conforme anteriormente referido, o abastecimento de água às instalações da Torrejana era 

exclusivamente obtido através de uma captação subterrânea AC1, com Autorização de Utilização 

existe rede pública para abastecimento na zona de 

implantação da fábrica, foi recentemente efetuada a ligação ao ramal das Águas do Ribatejo para 

fornecimento de água para consumo humano, nomeadamente para sanitários, refeitório e balneários. 

captados, sobre outras 

captações de água subterrânea privadas licenciadas ou de abastecimento público, considera-se que 

vários anos, sem que tenho ocorrido 

quaisquer reclamações de proprietários de outras captações ali existentes; 

também não deverá induzir quaisquer impactes 

aptação bastante profunda (profundidade 

prevista de 300 metros) e, consequentemente, a captar níveis aquíferos a profundidades 

150 metros, onde as captações já existentes se encontram a captar; 

mais importantes e produtivas de Portugal 

O volume de água captado corresponde a um caudal aproximado de 2,8l/s, sendo este 

bastante inferior ao caudal médio para as duas formações aquíferas que constituem esta 

massa de água subterrânea, designadamente 6,0l/s para os Calcários de Almoster e 11,1l/s 

se ainda que não deverá existir qualquer afetação do nível freático, dado que: 

ão do NHE até à data, tendo em conta que a captação 
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• O volume de água captado corresponde a um caudal aproximado de 2,8l/s, sendo este 

bastante inferior ao caudal médio para as duas formações aquíferas 

massa de água subterrânea, designadamente 6,0l/s para os Calcários de Almoster e 11,1l/s 

para os Arenitos de Ota;

• A construção da nova captação 

nas outras captações, uma vez que ser

prevista de 300 metros) e, consequentemente, a captar níveis aquíferos a profundidades 

superiores a 100-150 metros, onde as captações já existentes se encontram a captar;

• Não está previsto a remodelação e/ou c

ausência de escavações.

No que se refere à produção e tratamento de efluentes na Fábrica Torrejana, conforme referido no 

capítulo relativo à caraterização da situação de referência:

• as águas residuais industriais são encaminhadas para a Estação de Pré

Residuais (EPTAR) e posteriormente para o coletor da Águas do Ribatejo;

• as águas residuais industriais com origem no edifício de embalamento são direcionadas para 

um separador de gorduras e

• as águas residuais domésticas são encaminhadas 

posteriormente para a rede pública de saneamento

• as águas pluviais, são encaminhadas

instalações e posteriormente para 

preparado para, caso ocorra algum derrame acidental ou quando ocorrem lavagens do 

exterior, as águas são encaminhadas do de

coletor da Águas do Ribatejo

de retenção para contenção de derrames acidentais. 

• As águas pluviais recolhidas na zona das ilhas de enchimento do po

passam por um separador de hidrocarbonetos, antes de serem direcionadas para a rede 

pluvial. 

Refere-se ainda que as lamas geradas 

depois encaminhadas para operador licenciado.

No que se refere à contaminação das

considera-se que o risco é reduzido, uma vez que a

encaminhamento destes efluentes para os re

De acordo com o ofício da Águas do Ribatejo, E.I.M. 

Volume 2 do EIA), relativamente às condições de descarga de efluentes industriais n

saneamento, a Fábrica Torrejana deverá remeter à
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O volume de água captado corresponde a um caudal aproximado de 2,8l/s, sendo este 

bastante inferior ao caudal médio para as duas formações aquíferas 

massa de água subterrânea, designadamente 6,0l/s para os Calcários de Almoster e 11,1l/s 

para os Arenitos de Ota; 

captação para rega também não deverá induzir quaisquer impactes 

nas outras captações, uma vez que será uma captação bastante profunda (profundidade 

prevista de 300 metros) e, consequentemente, a captar níveis aquíferos a profundidades 

150 metros, onde as captações já existentes se encontram a captar;

Não está previsto a remodelação e/ou construção de mais instalações e consequentemente a 

ausência de escavações. 

No que se refere à produção e tratamento de efluentes na Fábrica Torrejana, conforme referido no 

capítulo relativo à caraterização da situação de referência: 

striais são encaminhadas para a Estação de Pré-

Residuais (EPTAR) e posteriormente para o coletor da Águas do Ribatejo;

as águas residuais industriais com origem no edifício de embalamento são direcionadas para 

um separador de gorduras e posteriormente para o coletor da Águas do Ribatejo;

as águas residuais domésticas são encaminhadas para fossas séticas estanques

rede pública de saneamento; 

são encaminhadas para um decantador de gorduras existente nas 

instalações e posteriormente para a conduta de saída de águas pluviais

preparado para, caso ocorra algum derrame acidental ou quando ocorrem lavagens do 

exterior, as águas são encaminhadas do decantador para a EPTAR, e posteriormente para o 

coletor da Águas do Ribatejo. Todos os reservatórios de biodiesel e de óleo possuem bacias 

de retenção para contenção de derrames acidentais.  

As águas pluviais recolhidas na zona das ilhas de enchimento do posto de abastecimento, 

passam por um separador de hidrocarbonetos, antes de serem direcionadas para a rede 

s lamas geradas na EPTAR são armazenadas num depósito estanque, sendo 

operador licenciado.  

que se refere à contaminação das águas superficiais e subterrâneas por efluentes industriais

se que o risco é reduzido, uma vez que as instalações estão habilitadas para permitir 

efluentes para os respetivos sistemas de tratamento. 

De acordo com o ofício da Águas do Ribatejo, E.I.M. (AR) (cuja cópia se apresenta no 

), relativamente às condições de descarga de efluentes industriais n

saneamento, a Fábrica Torrejana deverá remeter àquela entidade, os boletins de análise mensais, de 

O volume de água captado corresponde a um caudal aproximado de 2,8l/s, sendo este 

bastante inferior ao caudal médio para as duas formações aquíferas que constituem esta 

massa de água subterrânea, designadamente 6,0l/s para os Calcários de Almoster e 11,1l/s 

também não deverá induzir quaisquer impactes 

á uma captação bastante profunda (profundidade 

prevista de 300 metros) e, consequentemente, a captar níveis aquíferos a profundidades 

150 metros, onde as captações já existentes se encontram a captar; 

onstrução de mais instalações e consequentemente a 

No que se refere à produção e tratamento de efluentes na Fábrica Torrejana, conforme referido no 

-tratamento de Águas 

Residuais (EPTAR) e posteriormente para o coletor da Águas do Ribatejo; 

as águas residuais industriais com origem no edifício de embalamento são direcionadas para 

posteriormente para o coletor da Águas do Ribatejo; 

para fossas séticas estanques, e 

para um decantador de gorduras existente nas 

a conduta de saída de águas pluviais. O sistema está 

preparado para, caso ocorra algum derrame acidental ou quando ocorrem lavagens do 

cantador para a EPTAR, e posteriormente para o 

. Todos os reservatórios de biodiesel e de óleo possuem bacias 

sto de abastecimento, 

passam por um separador de hidrocarbonetos, antes de serem direcionadas para a rede 

são armazenadas num depósito estanque, sendo 

por efluentes industriais, 

habilitadas para permitir o 

cuja cópia se apresenta no Anexo C do 

), relativamente às condições de descarga de efluentes industriais na rede pública de 

quela entidade, os boletins de análise mensais, de 
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 qualidade do efluente tratado, numa amostra composta de 24 horas

cumprir são os que constam no Regulamento de Serviço n.º 174/2009.

Juntamento com os resultados analíticos,

água residuais descarregado no coletor.

No quadro seguinte apresentam

da EPTAR, cujos boletins se apresentam no Anexo D do Volume 2

Quadro 6.1 – Resultados analíticos mensais de efluente tratado 

Parâmetros 
/Data da 

Amostragem 

19-
Dez 

18-
Fev 

26
Mar

CBO5 (mg O2/l) 505 199 175

CQO (mg O2/l) 698 394 298

SST (mg/l) 116 96 77

Óleos e 
gorduras (mg/l) 55 10 16

Ptotal (mg P/l) 34 52 43

pH (Escala 
Sorensen) 6,1 6,5 6,7

Ntotal (mg N/l) <6 <6 <6

Hidrocarbonetos 
totais (mg/l) 5 <5 <5

* - Limite de Quantificação 

Conforme se pode verificar no quadro anterior, são cumpridos os valores de descarga na rede 

municipal, impostos pela AR, à exceção dos valores de fósforo total, até ao mês de agosto. 

Por forma a corrigir a situação de 

melhorias na EPTAR com a instalação de uma nova bomba de arejamento (recirculação) para otimizar 

o funcionamento do flotador e efetuados contactos com diversas empresas de tratamento de águas 

por forma a obter pareceres relativamente a soluções. Nesse sentido foram testados dois processos 

(processo adicional de nitrificação

adicional de cloreto de alumínio no flotador).

Os resultados obtidos com o processo de nitrificação

corresponderam às expectativas, pelo que se avançou com a segunda solução com resultados 

positivos. Foi mantida a utilização do mesmo coagulante e floculante e dosagem complementar 

cloreto de alumínio no flotador, sendo possível reduzir signi
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, numa amostra composta de 24 horas. Os valores limite de descarga a 

cumprir são os que constam no Regulamento de Serviço n.º 174/2009. 

Juntamento com os resultados analíticos, deve ser remetido mensalmente à AR o valor de volume de 

água residuais descarregado no coletor. 

No quadro seguinte apresentam-se os resultados das últimas análises efetuadas ao efluente tratado 

da EPTAR, cujos boletins se apresentam no Anexo D do Volume 2 – Anexos Técnicos.

Resultados analíticos mensais de efluente tratado (final do ano 2013 e ano 2014)

26-
Mar 

21-
Abr 

27-
Mai 

18-
Jun 

29-
Jul 

27-
Ago 

30-
Set 

175 433 408 144 444 479 363 

298 991 773 212 674 741 865 

77 78 62 44 165 143 83 

16 <5 <5 <5 <5 <5 13 

43 42 45 48 38 24 4 

6,7 6,2 6,7 6,8 6,3 6,5 8 

<6 10 11 <6 40 42 29 

<5 5 <5 <5 <5 <5 <5 

Conforme se pode verificar no quadro anterior, são cumpridos os valores de descarga na rede 

municipal, impostos pela AR, à exceção dos valores de fósforo total, até ao mês de agosto. 

Por forma a corrigir a situação de incumprimento dos valores de fósforo total, foram efetuadas 

melhorias na EPTAR com a instalação de uma nova bomba de arejamento (recirculação) para otimizar 

o funcionamento do flotador e efetuados contactos com diversas empresas de tratamento de águas 

forma a obter pareceres relativamente a soluções. Nesse sentido foram testados dois processos 

(processo adicional de nitrificação-desnitrificação na saída da EPTAR e processo de dosagem 

adicional de cloreto de alumínio no flotador).  

com o processo de nitrificação-desnitrificação para redução de fósforo não 

corresponderam às expectativas, pelo que se avançou com a segunda solução com resultados 

positivos. Foi mantida a utilização do mesmo coagulante e floculante e dosagem complementar 

cloreto de alumínio no flotador, sendo possível reduzir significativamente o fósforo total.

209

. Os valores limite de descarga a 

deve ser remetido mensalmente à AR o valor de volume de 

se os resultados das últimas análises efetuadas ao efluente tratado 

Anexos Técnicos.  

(final do ano 2013 e ano 2014) 

21-
Nov 

Valores Limite 
(Reg. Serviço n. 

174/2009 da 
AR) 

260 500 

417 1000 

86 1000 

6 100 

3,4 20 

6,5 5,5 – 9,5 

8 90 

<5 20 

Conforme se pode verificar no quadro anterior, são cumpridos os valores de descarga na rede 

municipal, impostos pela AR, à exceção dos valores de fósforo total, até ao mês de agosto.  

incumprimento dos valores de fósforo total, foram efetuadas 

melhorias na EPTAR com a instalação de uma nova bomba de arejamento (recirculação) para otimizar 

o funcionamento do flotador e efetuados contactos com diversas empresas de tratamento de águas 

forma a obter pareceres relativamente a soluções. Nesse sentido foram testados dois processos 

desnitrificação na saída da EPTAR e processo de dosagem 

desnitrificação para redução de fósforo não 

corresponderam às expectativas, pelo que se avançou com a segunda solução com resultados 

positivos. Foi mantida a utilização do mesmo coagulante e floculante e dosagem complementar de 

ficativamente o fósforo total. 
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No quadro seguinte apresentam

último ano. 

Quadro 6.2 – Valores de caudal médio mensal de efluente tratado, durante o ano 2014

ACUMULADO

 

No que se refere ao impacte sobre a

não implica a existência de uma fonte pontual de poluição

do efluente tratado localizar-se na rede de saneamento municipal. No entanto, poderá considerar

um impacte negativo, significativo, temporário, reversível, sempre que ocorra o não cumprimento dos 

valores limite de descarga na rede de coletores municipal, definidos pela AR. 

Quanto à descarga das águas pluviais, esta poderá constituir uma fonte pont

ocorra algum derrama acidental de óleos e gorduras no recinto da instalação, que não seja controlado 

através de encaminhamento do efluente do 

efetuada para a valeta de drenagem de águ

da via para o solo ou linha de água mais próxima.

A ocorrer alguma descarga não controlada, que origine a contaminação dos solos e recursos hídricos

embora muito pouco provável, será considerado um i

e de magnitude e significância muito reduzida, uma vez que:

• A instalação está implantada em terraços Plistocénicos compostos essencialmente por areias 

argilosas e cascalheiras com matriz argilosa, tendo um 

• Tendo em conta que um possível derrame acidental ou qualquer outra contaminação poderia 

apenas contaminar os níveis mais superficial existente nestes terraços, não deverá existir 

captações afetadas, uma vez que as captações
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No quadro seguinte apresentam-se os valores de caudal de efluente tratado mensal registado no 

Valores de caudal médio mensal de efluente tratado, durante o ano 2014

Mês 
Volume captado 

(m3) 

1 1573 
2 3521 
3 1976 
4 2129 
5 4048 
6 2362 
7 2767 
8 3359 
9 2814 

10 2460 
11 2915 
12 3206 

ACUMULADO 33129,6 

No que se refere ao impacte sobre a qualidade da água, refere-se que o funcionamento da E

implica a existência de uma fonte pontual de poluição no meio hídrico, dado o ponto de descarga 

se na rede de saneamento municipal. No entanto, poderá considerar

um impacte negativo, significativo, temporário, reversível, sempre que ocorra o não cumprimento dos 

valores limite de descarga na rede de coletores municipal, definidos pela AR.  

Quanto à descarga das águas pluviais, esta poderá constituir uma fonte pontual de poluição, caso 

ocorra algum derrama acidental de óleos e gorduras no recinto da instalação, que não seja controlado 

de encaminhamento do efluente do decantador existente para a EPTAR

efetuada para a valeta de drenagem de águas pluviais do CM1179, e desta para o ponto de descarga 

da via para o solo ou linha de água mais próxima. 

descarga não controlada, que origine a contaminação dos solos e recursos hídricos

será considerado um impacte negativo, possível, temporário, reversível 

e de magnitude e significância muito reduzida, uma vez que: 

A instalação está implantada em terraços Plistocénicos compostos essencialmente por areias 

argilosas e cascalheiras com matriz argilosa, tendo um caráter de formação impermeável;

Tendo em conta que um possível derrame acidental ou qualquer outra contaminação poderia 

apenas contaminar os níveis mais superficial existente nestes terraços, não deverá existir 

captações afetadas, uma vez que as captações que estão a captar nesta formação (ID7, 13, 

se os valores de caudal de efluente tratado mensal registado no 

Valores de caudal médio mensal de efluente tratado, durante o ano 2014 

se que o funcionamento da EPTAR 

dado o ponto de descarga 

se na rede de saneamento municipal. No entanto, poderá considerar-se 

um impacte negativo, significativo, temporário, reversível, sempre que ocorra o não cumprimento dos 

ual de poluição, caso 

ocorra algum derrama acidental de óleos e gorduras no recinto da instalação, que não seja controlado 

para a EPTAR. Esta descarga é 

as pluviais do CM1179, e desta para o ponto de descarga 

descarga não controlada, que origine a contaminação dos solos e recursos hídricos, 

mpacte negativo, possível, temporário, reversível 

A instalação está implantada em terraços Plistocénicos compostos essencialmente por areias 

caráter de formação impermeável; 

Tendo em conta que um possível derrame acidental ou qualquer outra contaminação poderia 

apenas contaminar os níveis mais superficial existente nestes terraços, não deverá existir 

que estão a captar nesta formação (ID7, 13, 
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 21 e 38 do Anexo D) estão a montante da instalação da Torrejana, S.A.

o sentido de escoamento deverá efetuar

• As restantes captações, incluindo as destinadas ao ab

Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita, mais concretamente em níveis que poderão estar 

protegidos naturalmente pelas diversas camadas argilosas aqui existentes e que caraterizam 

os Calcários de Santarém e Almoster nesta 

6.6 QUALIDADE DO AR 

A instalação industrial em estudo apresenta dois tipos de fontes de emissão de poluentes 

atmosféricos que consistem em: 

• uma fonte difusa de emissão de poluentes atmosféricos do tráfego rodoviário associado à 

exploração da instalação i

• quatro fontes fixas de emissão de gases de combustão e partículas, com chaminé, 

correspondentes a quatro

operações do processo de produção industrial.

As fontes fixas de emissão de gases e partículas de combustão encontra

capítulo 5.6 do presente relatório. Nesse mesmo capítulo são apresentado

resultados obtidos para os parâmetros de qualidade do ar monitorizados nas caldeiras existentes e 

em funcionamento. Os relatórios de monitorização encontram

do presente EIA. 

Na análise de conformidade das fontes

concentrações de partículas, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, óxidos de azoto, compostos 

orgânicos voláteis, e sulfureto de hidrogénio obtidas nos efluentes emitidos, estão ab

limite de emissão legalmente estabelecidos (Valores Limite de Emissão). De qualquer forma, 

conforme legalmente estabelecido, por se encontrarem abaix

não é exigida a verificação do cumprimento

ofício da CCDR-LVT apresentado no Anexo E.

Assim, no que se refere às fontes fixas de emissão de poluentes atmosféricos, tendo em conta que o 

tipo de combustível (gás natural) é pouco poluente e os reduzidos result

caracterização dos efluentes gasosos, considera

impacte negativo, contudo, pouco significativo, temporário e reversível. 

Também se realça que as chaminés industriais existentes na instalação ap

geométricas que cumprem o disposto na Portaria n.º 263/2005 de 17 de Março, no que se refere à 

respetiva altura (conforme se constata nos relatórios de cálculo e verificação da altura das chaminés 

que se apresentam no Anexo E
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) estão a montante da instalação da Torrejana, S.A.,

o sentido de escoamento deverá efetuar-se para Oeste e/ou para SW;  

As restantes captações, incluindo as destinadas ao abastecimento público, estão a captar na 

Sado / Margem Direita, mais concretamente em níveis que poderão estar 

protegidos naturalmente pelas diversas camadas argilosas aqui existentes e que caraterizam 

os Calcários de Santarém e Almoster nesta área. 

A instalação industrial em estudo apresenta dois tipos de fontes de emissão de poluentes 

 

uma fonte difusa de emissão de poluentes atmosféricos do tráfego rodoviário associado à 

exploração da instalação industrial; 

fontes fixas de emissão de gases de combustão e partículas, com chaminé, 

quatro caldeiras (combustível: gás natural) para aquecimento em 

operações do processo de produção industrial. 

fontes fixas de emissão de gases e partículas de combustão encontram-se caracterizadas no 

do presente relatório. Nesse mesmo capítulo são apresentado

resultados obtidos para os parâmetros de qualidade do ar monitorizados nas caldeiras existentes e 

em funcionamento. Os relatórios de monitorização encontram-se no Anexo E, constante do Volume 2 

das fontes  caracterizadas com a legislação em vigor, verifica

concentrações de partículas, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, óxidos de azoto, compostos 

orgânicos voláteis, e sulfureto de hidrogénio obtidas nos efluentes emitidos, estão ab

limite de emissão legalmente estabelecidos (Valores Limite de Emissão). De qualquer forma, 

conforme legalmente estabelecido, por se encontrarem abaixo do Limiar Mássico Mínimo (LMmi

não é exigida a verificação do cumprimento dos Valores Limite de Emissão, conforme estipulado no 

LVT apresentado no Anexo E. 

Assim, no que se refere às fontes fixas de emissão de poluentes atmosféricos, tendo em conta que o 

tipo de combustível (gás natural) é pouco poluente e os reduzidos result

caracterização dos efluentes gasosos, considera-se que estas fontes fixas de emissão geram um 

impacte negativo, contudo, pouco significativo, temporário e reversível.  

Também se realça que as chaminés industriais existentes na instalação apresentam características 

geométricas que cumprem o disposto na Portaria n.º 263/2005 de 17 de Março, no que se refere à 

respetiva altura (conforme se constata nos relatórios de cálculo e verificação da altura das chaminés 

E, constante do Volume 2 do presente EIA). Esta verificação permite 
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, tendo em conta que 

astecimento público, estão a captar na 

Sado / Margem Direita, mais concretamente em níveis que poderão estar 

protegidos naturalmente pelas diversas camadas argilosas aqui existentes e que caraterizam 

A instalação industrial em estudo apresenta dois tipos de fontes de emissão de poluentes 

uma fonte difusa de emissão de poluentes atmosféricos do tráfego rodoviário associado à 

fontes fixas de emissão de gases de combustão e partículas, com chaminé, 

caldeiras (combustível: gás natural) para aquecimento em 

se caracterizadas no 

do presente relatório. Nesse mesmo capítulo são apresentados e analisados os 

resultados obtidos para os parâmetros de qualidade do ar monitorizados nas caldeiras existentes e 

se no Anexo E, constante do Volume 2 

caracterizadas com a legislação em vigor, verifica-se que as 

concentrações de partículas, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, óxidos de azoto, compostos 

orgânicos voláteis, e sulfureto de hidrogénio obtidas nos efluentes emitidos, estão abaixo dos valores 

limite de emissão legalmente estabelecidos (Valores Limite de Emissão). De qualquer forma, 

o do Limiar Mássico Mínimo (LMmin) 

Limite de Emissão, conforme estipulado no 

Assim, no que se refere às fontes fixas de emissão de poluentes atmosféricos, tendo em conta que o 

tipo de combustível (gás natural) é pouco poluente e os reduzidos resultados obtidos na 

se que estas fontes fixas de emissão geram um 

resentam características 

geométricas que cumprem o disposto na Portaria n.º 263/2005 de 17 de Março, no que se refere à 

respetiva altura (conforme se constata nos relatórios de cálculo e verificação da altura das chaminés 

ume 2 do presente EIA). Esta verificação permite 
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reforçar a reduzida magnitude do impacte negativo sobre a qualidade do ar, associado à emissão de 

poluentes atmosféricos das caldeiras industriais da instalação. 

Apenas se refere uma chaminé 

necessita de um acrescento de altura (atualmente apresenta 15 metros e deve ser aume

os 22 metros). Contudo, refere-se que esta caldeira não se encontra atualmente em funcionamento.

 Quanto ao tráfego rodoviário associado à instalação, no decorrer da sua atividade, o mesmo gera a 

emissão de gases de combustão e partículas. Como principais poluentes com esta origem podem 

referir-se nomeadamente: o monóxido de carbono (CO), as partículas (T

(HC), os óxidos de enxofre (SOx), os óxidos de azoto (NOx) e os Compostos Orgânicos Voláteis 

(COVs). No capítulo 4.6.8 do presente documento

atividade atual da unidade industrial (incluindo entradas de matérias primas e saídas de produto final). 

Atualmente regista-se, na instalação industrial, um tráfego médio anual de 4671 veículos associados 

à atividade desenvolvida (incluindo as entradas e saídas), de acordo com os dados registados em 

2012. As entradas de matérias primas acarretaram 3470 veículos pesados e as saídas de produto 

final registaram 1201 veículos pesados. Considerando uma valor médio

exploração da unidade industrial e considerando que os transportes ocorrem sobretudo aos dias 

úteis, obtém-se um volume de tráfego médio diário de 18,5 veículos pesados por dia.  

O percurso principal e preferencial 

para a unidade industrial, inclui a utilização da 

posteriormente o CM1180, a Autoestrada A23 e 

pelo interior da vila de Riachos, minimizando assim a perturbação deste meio urbano.

A fim de avaliar o impacte cumulativo decorrente 

rodoviárias utilizadas, foi consultada a base de dados das Estradas de Portugal

Integrado de Controlo e Informação de Tráfego do DTSU 

aos Utentes). Das estradas utilizadas nos percursos efetuados, apenas foi possível obter dados para 

a Autoestrada A1, que registou (no ano de 20

No que se refere aos transportes rodoviários associados à exploração da instalação industrial em 

apreço e conforme referido anteriormente, considera

bastante reduzido comparativamente com o tráfego médio diário das estradas utilizadas, induzindo a 

um impacte que apesar de negativo é pouco significativo, temporário e reversível. 

A fim de avaliar quantitativamente este impacte, refere

destino ou provindo de Lisboa) corresponderá a 0,089% do tráfego médio que se regista atualmente 

na rede viária principal utilizada, nomeadamente na A1. Considera
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reforçar a reduzida magnitude do impacte negativo sobre a qualidade do ar, associado à emissão de 

poluentes atmosféricos das caldeiras industriais da instalação.  

chaminé (CALD TF1 - Caldeira Fluido Térmico, correspondente à FF2) 

necessita de um acrescento de altura (atualmente apresenta 15 metros e deve ser aume

se que esta caldeira não se encontra atualmente em funcionamento.

nto ao tráfego rodoviário associado à instalação, no decorrer da sua atividade, o mesmo gera a 

emissão de gases de combustão e partículas. Como principais poluentes com esta origem podem 

se nomeadamente: o monóxido de carbono (CO), as partículas (TSP), os hidrocarbonetos 

(HC), os óxidos de enxofre (SOx), os óxidos de azoto (NOx) e os Compostos Orgânicos Voláteis 

do presente documento, apresenta-se o tráfego rodoviário associado à 

atividade atual da unidade industrial (incluindo entradas de matérias primas e saídas de produto final). 

se, na instalação industrial, um tráfego médio anual de 4671 veículos associados 

atividade desenvolvida (incluindo as entradas e saídas), de acordo com os dados registados em 

2012. As entradas de matérias primas acarretaram 3470 veículos pesados e as saídas de produto 

final registaram 1201 veículos pesados. Considerando uma valor médio diário de tráfego associado à 

exploração da unidade industrial e considerando que os transportes ocorrem sobretudo aos dias 

se um volume de tráfego médio diário de 18,5 veículos pesados por dia.  

e preferencial utilizado pelos veículos no transporte de matérias e produtos de e 

inclui a utilização da CM1179, em direção ao Entroncamento e 

Autoestrada A23 e a Autoestrada A1. Este percurso evita a passagem 

terior da vila de Riachos, minimizando assim a perturbação deste meio urbano.

A fim de avaliar o impacte cumulativo decorrente do tráfego afeto à atividade da fábrica, nas vias 

foi consultada a base de dados das Estradas de Portugal

Integrado de Controlo e Informação de Tráfego do DTSU - Departamento de Telemática e de Serviço 

aos Utentes). Das estradas utilizadas nos percursos efetuados, apenas foi possível obter dados para 

a Autoestrada A1, que registou (no ano de 2012) um tráfego médio diário de 20713 veículos. 

No que se refere aos transportes rodoviários associados à exploração da instalação industrial em 

apreço e conforme referido anteriormente, considera-se que o tráfego corresponde a um volume 

comparativamente com o tráfego médio diário das estradas utilizadas, induzindo a 

um impacte que apesar de negativo é pouco significativo, temporário e reversível. 

A fim de avaliar quantitativamente este impacte, refere-se que o tráfego associado à instala

destino ou provindo de Lisboa) corresponderá a 0,089% do tráfego médio que se regista atualmente 

na rede viária principal utilizada, nomeadamente na A1. Considera-se assim que o tráfego gerado 

reforçar a reduzida magnitude do impacte negativo sobre a qualidade do ar, associado à emissão de 

Caldeira Fluido Térmico, correspondente à FF2) que 

necessita de um acrescento de altura (atualmente apresenta 15 metros e deve ser aumentada para 

se que esta caldeira não se encontra atualmente em funcionamento. 

nto ao tráfego rodoviário associado à instalação, no decorrer da sua atividade, o mesmo gera a 

emissão de gases de combustão e partículas. Como principais poluentes com esta origem podem 

SP), os hidrocarbonetos 

(HC), os óxidos de enxofre (SOx), os óxidos de azoto (NOx) e os Compostos Orgânicos Voláteis 

se o tráfego rodoviário associado à 

atividade atual da unidade industrial (incluindo entradas de matérias primas e saídas de produto final).  

se, na instalação industrial, um tráfego médio anual de 4671 veículos associados 

atividade desenvolvida (incluindo as entradas e saídas), de acordo com os dados registados em 

2012. As entradas de matérias primas acarretaram 3470 veículos pesados e as saídas de produto 

diário de tráfego associado à 

exploração da unidade industrial e considerando que os transportes ocorrem sobretudo aos dias 

se um volume de tráfego médio diário de 18,5 veículos pesados por dia.   

pelos veículos no transporte de matérias e produtos de e 

CM1179, em direção ao Entroncamento e 

Este percurso evita a passagem 

terior da vila de Riachos, minimizando assim a perturbação deste meio urbano. 

do tráfego afeto à atividade da fábrica, nas vias 

foi consultada a base de dados das Estradas de Portugal, S.A. (Sistema 

Departamento de Telemática e de Serviço 

aos Utentes). Das estradas utilizadas nos percursos efetuados, apenas foi possível obter dados para 

12) um tráfego médio diário de 20713 veículos.  

No que se refere aos transportes rodoviários associados à exploração da instalação industrial em 

se que o tráfego corresponde a um volume 

comparativamente com o tráfego médio diário das estradas utilizadas, induzindo a 

um impacte que apesar de negativo é pouco significativo, temporário e reversível.  

se que o tráfego associado à instalação (com 

destino ou provindo de Lisboa) corresponderá a 0,089% do tráfego médio que se regista atualmente 

se assim que o tráfego gerado 
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 pela atividade da unidade industrial acarreta um impac

pouco significativo, temporário e reversível. 

Os impactes sobre a qualidade do ar, originados pela dispersão, por ação do vento, de poeiras e 

partículas de zonas não pavimentadas da instalação industrial, na fas

expressão, uma vez que os solos não pavimentados apresentar

este tipo de inconveniente.  

6.7 AMBIENTE SONORO 

6.7.1 METODOLOGIA 

A avaliação do impacte ambiental, na componente ruído, resultante da exploração 

industrial, foi efectuada com base na caracterização da zona envolvente, em termos de usos 

sensíveis e de fontes de poluição sonora existentes e previstas.

6.7.2 IMPACTES  

A avaliação do impacte ambiental, na componente ruído, resultante da 

industrial em apreço, foi efectuada com base na caracterização da zona envolvente, em termos de 

usos sensíveis e de fontes de poluição, bem como nos resultados obtidos na avaliação de ruído 

ambiente efetuada em 2013 pelo CTIC 

um Laboratório Acreditado de Acústica.

De acordo com a referida avaliação, foi possível verificar que a área de estudo corresponde a uma 

zona, no cômputo geral, pouco perturbada em termos de ruído.

Seguidamente avalia-se o cumprimento dos critérios de exposição máxima e de incomodidade, 

previstos no Regulamento Geral de Ruído, pela unidade industrial em apreço.

Critério de Exposição Máxima 

Uma vez que não existe ainda delimitação dos tipos de zo

concelho de Torres Novas, entendeu

do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro que 

mistas a que se referem os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, para efeitos de verificação do valor limite de 

exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e 

Ln igual ou inferior a 53 dB(A)..” 

Verifica-se que os valores de referênc

nos pontos considerados (Desenho EIA
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pela atividade da unidade industrial acarreta um impacte negativo sobre a qualidade do ar, embora 

pouco significativo, temporário e reversível.  

Os impactes sobre a qualidade do ar, originados pela dispersão, por ação do vento, de poeiras e 

partículas de zonas não pavimentadas da instalação industrial, na fase de exploração, não têm 

expressão, uma vez que os solos não pavimentados apresentar-se-ão compactados, não provocando 

A avaliação do impacte ambiental, na componente ruído, resultante da exploração 

industrial, foi efectuada com base na caracterização da zona envolvente, em termos de usos 

sensíveis e de fontes de poluição sonora existentes e previstas. 

A avaliação do impacte ambiental, na componente ruído, resultante da exploração

industrial em apreço, foi efectuada com base na caracterização da zona envolvente, em termos de 

usos sensíveis e de fontes de poluição, bem como nos resultados obtidos na avaliação de ruído 

ambiente efetuada em 2013 pelo CTIC – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro,

um Laboratório Acreditado de Acústica. 

De acordo com a referida avaliação, foi possível verificar que a área de estudo corresponde a uma 

zona, no cômputo geral, pouco perturbada em termos de ruído. 

se o cumprimento dos critérios de exposição máxima e de incomodidade, 

previstos no Regulamento Geral de Ruído, pela unidade industrial em apreço. 

Critério de Exposição Máxima – Instalações Atuais 

Uma vez que não existe ainda delimitação dos tipos de zonas (mistas ou sensíveis) para a área do 

concelho de Torres Novas, entendeu-se adequado considerar o exposto nos pontos 3 do artigo 11º 

Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro que dita que: “Até à classificação das zonas sensíveis e 

rem os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, para efeitos de verificação do valor limite de 

se aos recetores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e 

 

se que os valores de referência não foram ultrapassados nas medições de ruído realizadas,

considerados (Desenho EIA-FT-09), tanto para o parâmetro Ln, como para o parâmetro 
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te negativo sobre a qualidade do ar, embora 

Os impactes sobre a qualidade do ar, originados pela dispersão, por ação do vento, de poeiras e 

e de exploração, não têm 

ão compactados, não provocando 

A avaliação do impacte ambiental, na componente ruído, resultante da exploração da unidade 

industrial, foi efectuada com base na caracterização da zona envolvente, em termos de usos 

exploração da unidade 

industrial em apreço, foi efectuada com base na caracterização da zona envolvente, em termos de 

usos sensíveis e de fontes de poluição, bem como nos resultados obtidos na avaliação de ruído 

co das Indústrias do Couro, que constitui 

De acordo com a referida avaliação, foi possível verificar que a área de estudo corresponde a uma 

se o cumprimento dos critérios de exposição máxima e de incomodidade, 

nas (mistas ou sensíveis) para a área do 

se adequado considerar o exposto nos pontos 3 do artigo 11º 

dita que: “Até à classificação das zonas sensíveis e 

rem os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, para efeitos de verificação do valor limite de 

se aos recetores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e 

ia não foram ultrapassados nas medições de ruído realizadas, 

tanto para o parâmetro Ln, como para o parâmetro 
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Lden, conforme se pode verificar no q

exposição máxima. 

Quadro 6.3 – Níveis sonoros LArn e LAr

Ponto 

A 

B 

Verifica-se que a área envolvente próxima da unidade industrial é efetivamente pouco perturbada em 

termos de ambiente sonoro.  

Critério de Incomodidade – Instalações Atuais

De acordo com o Regulamento Geral do Ruído o critério da incomodidade é cumprido sempre que a 

diferença entre o valor do indicador L(índice Aeq) do ruído ambiente determinado durante a 

ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em avaliação 

Aeq) do ruído residual, não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 

entardecer e 3 dB(A) no período noturno. 

Através da análise do Quadro 5

resultados obtidos na campanha de avaliaçã

apresenta no Anexo F do Volume 2 do presente EIA), é possível verificar que em nenhuma das 

situações são ultrapassados os limites estabelecidos para cumprimentos do critério da incomodidade. 

Cumpridos os diferenciais obtidos referentes aos valores de ruído ambiente e de ruído residuais, 

verifica-se assim o cumprimento do critério da incomodidade.

Note-se que no ponto 1 não se considera aplicável o critério da incomodidade em virtude do valor de 

LAeq (ruído ambiente) m período diurno não exceder os 27 dB(A) (ao abrigo do n.º 5 do artigo 13º do 

D.L 9/2007 de 17 de Janeiro). 

6.8 SISTEMAS ECOLÓGICOS

6.8.1 FLORA E VEGETAÇÃO 

Os impactes sobre a flora na fase de exploração

derramamento de matérias-primas, produtos e resíduos, 

embora permanentes e irreversíveis,
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Lden, conforme se pode verificar no quadro seguinte, considerando-se assim cumprido o critério de 

e LArden obtidos nas campanhas de medição efetuadas, com os equipamentos 
em funcionamento (Ruído Ambiente) 

Ruído noturno 
LArn 

dB(A) 

Ruído Diurno-
Entardecer-Noturno 

LArden 

dB(A) 

25.9 - 

52,1 62,0 

se que a área envolvente próxima da unidade industrial é efetivamente pouco perturbada em 

Instalações Atuais 

De acordo com o Regulamento Geral do Ruído o critério da incomodidade é cumprido sempre que a 

diferença entre o valor do indicador L(índice Aeq) do ruído ambiente determinado durante a 

ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador L(índice 

Aeq) do ruído residual, não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 

entardecer e 3 dB(A) no período noturno.  

5.23 e do Quadro 5.24, apresentados anteriormente, 

resultados obtidos na campanha de avaliação de ruído ambiente efetuada pelo CTIC (cujo relatório se 

do Volume 2 do presente EIA), é possível verificar que em nenhuma das 

situações são ultrapassados os limites estabelecidos para cumprimentos do critério da incomodidade. 

dos os diferenciais obtidos referentes aos valores de ruído ambiente e de ruído residuais, 

se assim o cumprimento do critério da incomodidade. 

se que no ponto 1 não se considera aplicável o critério da incomodidade em virtude do valor de 

(ruído ambiente) m período diurno não exceder os 27 dB(A) (ao abrigo do n.º 5 do artigo 13º do 

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

a flora na fase de exploração, relacionados com possíveis incidentes de 

primas, produtos e resíduos, cuja probabilidade de ocorrência é baixa, 

embora permanentes e irreversíveis, serão pouco significativos, dado ocorrerem em zonas já 

se assim cumprido o critério de 

obtidos nas campanhas de medição efetuadas, com os equipamentos 

se que a área envolvente próxima da unidade industrial é efetivamente pouco perturbada em 

De acordo com o Regulamento Geral do Ruído o critério da incomodidade é cumprido sempre que a 

diferença entre o valor do indicador L(índice Aeq) do ruído ambiente determinado durante a 

e o valor do indicador L(índice 

Aeq) do ruído residual, não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 

apresentados anteriormente, que refletem os 

o de ruído ambiente efetuada pelo CTIC (cujo relatório se 

do Volume 2 do presente EIA), é possível verificar que em nenhuma das 

situações são ultrapassados os limites estabelecidos para cumprimentos do critério da incomodidade.  

dos os diferenciais obtidos referentes aos valores de ruído ambiente e de ruído residuais, 

se que no ponto 1 não se considera aplicável o critério da incomodidade em virtude do valor de 

(ruído ambiente) m período diurno não exceder os 27 dB(A) (ao abrigo do n.º 5 do artigo 13º do 

relacionados com possíveis incidentes de 

cuja probabilidade de ocorrência é baixa, 

ocorrerem em zonas já 
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 pavimentadas e profundamente alteradas, e serem minimizáveis

de segurança que assegurem a estanquicidade da fábrica e de todo o processo produtivo

Os impactes relacionados com a c

funcionamento das instalações, que poderá induzir ao aumento

consequente diminuição da fotossíntese, bem como ao aumento da poluição e de alterações 

fisiológicas e/ou mortalidade de espécies mais sensíveis

Contudo, uma vez que a circulação em zonas já pavimentadas 

efeito, este impacte considera-se pouco significativo. 

6.8.2 FAUNA  

Os impactes para a fauna na fase de exploração estão relacionados com a normal circulação de 

pessoas, viaturas e funcionamento

o afugentamento das espécies mais sensíveis da zona envolvente e direta da instalação, 

com possíveis acidentes de derramamento de matérias

probabilidade de ocorrência é baixa e cujos impactes podem ser minimizados através do 

cumprimento de normas de segurança que assegurem a estanquicidade da fábrica e de todo o 

processo produtivo. Dado a circulação 

reservados para o efeito, devidamente vedados, e dado o cumprimento das normas de segurança de 

operação adotadas atualmente pela empresa, os impactes sobre a fauna 

significativos. 

6.9 SÓCIO-ECONOMIA 

Durante a fase de exploração da Fábrica To

qualidade de vida das populações, bem como nas atividades económicas e no emprego.

Em termos de efeitos negativos para a qualidade de vida das populações que habitam 

estudo, há a referir que o tráfego de veículos pesados para transporte de matérias

resíduos, poderá estar na origem de alguma incomodidade, tanto ao nível do aumento dos níveis de 

ruído, como em relação ao aumento de poluentes atmosféricos.

Estima-se que a fábrica Torrejana gere um tráfego médio anual de cerca 

circulação destes veículos irá causar incómodo nas povoações atravessadas ou naquelas que se 

encontrem na envolvente das vias mais frequentemente utilizadas. Além do incómodo, pod

ocorrer situações de congestionamento de tráfego e 

por estes veículos.  
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pavimentadas e profundamente alteradas, e serem minimizáveis através do cumprimento de normas 

de segurança que assegurem a estanquicidade da fábrica e de todo o processo produtivo

Os impactes relacionados com a circulação de pessoas, viaturas e maquinaria durante o 

das instalações, que poderá induzir ao aumento da deposição de poeiras e 

iminuição da fotossíntese, bem como ao aumento da poluição e de alterações 

fisiológicas e/ou mortalidade de espécies mais sensíveis, consideram-se permanentes e irreversíveis.

circulação em zonas já pavimentadas e em acessos reservados para o 

se pouco significativo.  

Os impactes para a fauna na fase de exploração estão relacionados com a normal circulação de 

pessoas, viaturas e funcionamento de maquinaria associada à laboração da fábrica, 

o afugentamento das espécies mais sensíveis da zona envolvente e direta da instalação, 

com possíveis acidentes de derramamento de matérias-primas, produtos e resíduos, cuja 

dade de ocorrência é baixa e cujos impactes podem ser minimizados através do 

cumprimento de normas de segurança que assegurem a estanquicidade da fábrica e de todo o 

a circulação ser efetuada em zonas já pavimentadas e em acessos 

para o efeito, devidamente vedados, e dado o cumprimento das normas de segurança de 

operação adotadas atualmente pela empresa, os impactes sobre a fauna considera

Durante a fase de exploração da Fábrica Torrejana, verifica-se a ocorrência de impactes sobre a 

qualidade de vida das populações, bem como nas atividades económicas e no emprego.

Em termos de efeitos negativos para a qualidade de vida das populações que habitam 

tráfego de veículos pesados para transporte de matérias

a origem de alguma incomodidade, tanto ao nível do aumento dos níveis de 

ruído, como em relação ao aumento de poluentes atmosféricos. 

a Torrejana gere um tráfego médio anual de cerca de 4671 veículos pesados

veículos irá causar incómodo nas povoações atravessadas ou naquelas que se 

encontrem na envolvente das vias mais frequentemente utilizadas. Além do incómodo, pod

de congestionamento de tráfego e de degradação do pavimento das vias utilizadas 
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cumprimento de normas 

de segurança que assegurem a estanquicidade da fábrica e de todo o processo produtivo. 

irculação de pessoas, viaturas e maquinaria durante o 

da deposição de poeiras e 

iminuição da fotossíntese, bem como ao aumento da poluição e de alterações 

se permanentes e irreversíveis. 

e em acessos reservados para o 

Os impactes para a fauna na fase de exploração estão relacionados com a normal circulação de 

ciada à laboração da fábrica, que pode causar 

o afugentamento das espécies mais sensíveis da zona envolvente e direta da instalação, bem como 

primas, produtos e resíduos, cuja 

dade de ocorrência é baixa e cujos impactes podem ser minimizados através do 

cumprimento de normas de segurança que assegurem a estanquicidade da fábrica e de todo o 

em zonas já pavimentadas e em acessos 

para o efeito, devidamente vedados, e dado o cumprimento das normas de segurança de 

consideram-se pouco 

se a ocorrência de impactes sobre a 

qualidade de vida das populações, bem como nas atividades económicas e no emprego. 

Em termos de efeitos negativos para a qualidade de vida das populações que habitam a área de 

tráfego de veículos pesados para transporte de matérias-primas, produtos e 

a origem de alguma incomodidade, tanto ao nível do aumento dos níveis de 

de 4671 veículos pesados. A 

veículos irá causar incómodo nas povoações atravessadas ou naquelas que se 

encontrem na envolvente das vias mais frequentemente utilizadas. Além do incómodo, poderão 

degradação do pavimento das vias utilizadas 
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Embora o volume de tráfego afeto à atividade da Torrejana seja significativo, a

circulação dos veículos se efetua pe

negativo associado à incomodidade nesta localidade está, à partida, minimizado. Contudo, verifica

a ocorrência destes impactes negativos, junto de edificações habitacionais pontuais, existentes na

envolvente das vias, causados pela circulação dos veículos afetos à instalação.

Ao nível das atividades económicas, a Fábrica Torrejana tem um papel fundamental e elevado 

interesse económico, na economia regional e nacional, tendo sido a primeira empresa 

produzir biodiesel. 

No que se refere ao emprego, verifica

bastante negativa da taxa de desemprego, entre os Censos de 2001 e de 2011, passando de 5,7 

para 9,6, respetivamente, representando

Quadro 6.4 – Taxa de Desemprego no Concelho de Torres Novas (2001/2011)

Fonte: Anuário Estatístico da Região 

Instituto Nacional de Estatística 

Tendo em conta a situação atual do país e concretamente do concelho de Torres Novas, 

relativamente ao aumento da taxa de desemprego da 

de trabalho constitui um impacte bastante positivo.

Desta forma, a Fábrica Torrejana, empregando atualmente um número de 52 trabalhadores, contribui 

para um impacte socioeconómico 

manutenção dos postos de trabalho existentes e 

contrariando desta forma a taxa de desemprego 

O impacte positivo sobre o emprego, não ocorre só por via da atividade d

Torrejana, mas também ao nível indireto, através das 

empresas associadas e contratadas para fornecimento de produtos e serviços

6.10 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES LEGAIS

6.10.1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

De todos os Instrumentos de Gestão Territorial identificados no capítulo 

Especiais de Ordenamento de Território (PEOT) e os Planos Municipais de Ordenamento do Território 

(PMOT), para além de vincularem entidades públicas, vinculam direta e imediatamente os 
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afeto à atividade da Torrejana seja significativo, a

circulação dos veículos se efetua pela envolvente da povoação de Riachos (CM1180), o impacte 

negativo associado à incomodidade nesta localidade está, à partida, minimizado. Contudo, verifica

a ocorrência destes impactes negativos, junto de edificações habitacionais pontuais, existentes na

causados pela circulação dos veículos afetos à instalação. 

Ao nível das atividades económicas, a Fábrica Torrejana tem um papel fundamental e elevado 

interesse económico, na economia regional e nacional, tendo sido a primeira empresa 

No que se refere ao emprego, verifica-se que o concelho de Torres Novas revela uma evolução 

bastante negativa da taxa de desemprego, entre os Censos de 2001 e de 2011, passando de 5,7 

para 9,6, respetivamente, representando um acréscimo de cerca de 68% da referida taxa.

Taxa de Desemprego no Concelho de Torres Novas (2001/2011)

Anos Taxa de Desemprego (%) 

2001 5,7 
2011 9,6 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2011, Instituto Nacional de Estatística – Portugal) e CENSOS 2001, 

Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

situação atual do país e concretamente do concelho de Torres Novas, 

relativamente ao aumento da taxa de desemprego da população, a manutenção e criação de postos 

de trabalho constitui um impacte bastante positivo. 

Desta forma, a Fábrica Torrejana, empregando atualmente um número de 52 trabalhadores, contribui 

económico positivo, significativo, a nível regional e local, associado à

manutenção dos postos de trabalho existentes e eventuais futuras contratações de mão

contrariando desta forma a taxa de desemprego da região.   

O impacte positivo sobre o emprego, não ocorre só por via da atividade desenvolvida pela Fábrica 

Torrejana, mas também ao nível indireto, através das relações comerciais estabelecidas com várias 

e contratadas para fornecimento de produtos e serviços.  

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES LEGAIS 

ETODOLOGIA 

De todos os Instrumentos de Gestão Territorial identificados no capítulo 5.10

Território (PEOT) e os Planos Municipais de Ordenamento do Território 

(PMOT), para além de vincularem entidades públicas, vinculam direta e imediatamente os 

afeto à atividade da Torrejana seja significativo, atendendo a que a 

la envolvente da povoação de Riachos (CM1180), o impacte 

negativo associado à incomodidade nesta localidade está, à partida, minimizado. Contudo, verifica-se 

a ocorrência destes impactes negativos, junto de edificações habitacionais pontuais, existentes na 

Ao nível das atividades económicas, a Fábrica Torrejana tem um papel fundamental e elevado 

interesse económico, na economia regional e nacional, tendo sido a primeira empresa portuguesa a 

se que o concelho de Torres Novas revela uma evolução 

bastante negativa da taxa de desemprego, entre os Censos de 2001 e de 2011, passando de 5,7 

um acréscimo de cerca de 68% da referida taxa. 

Taxa de Desemprego no Concelho de Torres Novas (2001/2011) 

Portugal) e CENSOS 2001, 

situação atual do país e concretamente do concelho de Torres Novas, 

população, a manutenção e criação de postos 

Desta forma, a Fábrica Torrejana, empregando atualmente um número de 52 trabalhadores, contribui 

regional e local, associado à 

contratações de mão-de-obra, 

esenvolvida pela Fábrica 

relações comerciais estabelecidas com várias 

5.10 apenas os Planos 

Território (PEOT) e os Planos Municipais de Ordenamento do Território 

(PMOT), para além de vincularem entidades públicas, vinculam direta e imediatamente os 
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 particulares. Refere-se, no entanto, que os PEOT prevalecem sobre os planos municipais, embora 

no presente caso não se registe a existência de PEOT com influência na área de estudo.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, que estabelece as bases da política de 

ordenamento do território e de urbanismo, os PEOT, compreendem os planos

áreas protegidas, os planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas, os planos de 

ordenamento da orla costeira e os planos de ordenamento dos estuários, constituindo estes, 

instrumentos elaborados pela administração central, que s

interesse nacional com repercussão territorial, estabelecendo regimes de salvaguarda de recursos e 

valores naturais e a assegurar a permanência dos sistemas indispensáveis à utilização sustentável do 

território. 

Para além dos instrumentos acima indicados, também o Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território, os planos sectoriais com incidência territorial, os planos regionais de 

ordenamento do território e os planos intermunicipais e ordenamento do terri

entidades públicas, não sendo estes

Desta forma, embora na análise de compatibilidade do projeto com os IGT em vigor que se apresenta 

seguidamente, dado o seu carácter regulamenta

Torrejana, seja dada especial atenção aos PMOT, 

compreensão das dinâmicas territoriais na área em estudo, será efetuada também a análise dos 

restantes Planos de âmbito nacional, indicados no capítulo 

No presente capítulo identificam

pública que ocorrem na área envolvente do projeto e que possam condicionar 

fábrica, referindo-se a sua compatibilização com este tipo de fatores.

Assim, na avaliação dos impactes nas condicionantes e ordenamento do território foram verifi

analisados os seguintes fatores: 

• compatibilidade do projeto com as medidas e disposições estabelecidas nos IGT aplicáveis 

ao concelho de Torres Novas

• compatibilidade da implantação da 

Ordenamento em que se insere, estabelecida em sede de ordenamento municipal, neste 

caso no PDM de Torres Novas

13 apresentadas no volume 3 do presente EIA;

• compatibilidade da implantação e exploração da 

legais aplicáveis à área em estudo, constantes da Planta de Condicionantes do PDM de 

Torres Novas e outras servidões e restrições de utilidade pública aprovadas por diplomas 

legais (representadas nos Desenho EIA
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se, no entanto, que os PEOT prevalecem sobre os planos municipais, embora 

resente caso não se registe a existência de PEOT com influência na área de estudo.

Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, que estabelece as bases da política de 

ordenamento do território e de urbanismo, os PEOT, compreendem os planos

áreas protegidas, os planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas, os planos de 

ordenamento da orla costeira e os planos de ordenamento dos estuários, constituindo estes, 

instrumentos elaborados pela administração central, que se destinam a salvaguardar objetivos de 

interesse nacional com repercussão territorial, estabelecendo regimes de salvaguarda de recursos e 

valores naturais e a assegurar a permanência dos sistemas indispensáveis à utilização sustentável do 

além dos instrumentos acima indicados, também o Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território, os planos sectoriais com incidência territorial, os planos regionais de 

ordenamento do território e os planos intermunicipais e ordenamento do terri

entidades públicas, não sendo estes direta e imediatamente vinculativos para os particulares.

Desta forma, embora na análise de compatibilidade do projeto com os IGT em vigor que se apresenta 

dado o seu carácter regulamentar aplicável ao projeto de cariz particular da 

, seja dada especial atenção aos PMOT, numa perspetiva de “contextualização” e para a 

compreensão das dinâmicas territoriais na área em estudo, será efetuada também a análise dos 

os de âmbito nacional, indicados no capítulo 5.10.  

No presente capítulo identificam-se ainda as condicionantes, servidões e restrições de utilidad

pública que ocorrem na área envolvente do projeto e que possam condicionar 

compatibilização com este tipo de fatores. 

Assim, na avaliação dos impactes nas condicionantes e ordenamento do território foram verifi

 

compatibilidade do projeto com as medidas e disposições estabelecidas nos IGT aplicáveis 

Torres Novas, com especial incidência nos PEOT; 

implantação da Fábrica Torrejana com a respetiva classe de 

Ordenamento em que se insere, estabelecida em sede de ordenamento municipal, neste 

Torres Novas (classes de Ordenamento representadas no Desenho EIA

13 apresentadas no volume 3 do presente EIA; 

implantação e exploração da Fábrica Torrejana com as condicionantes 

legais aplicáveis à área em estudo, constantes da Planta de Condicionantes do PDM de 

e outras servidões e restrições de utilidade pública aprovadas por diplomas 

sentadas nos Desenho EIA-FT-20 – apresentada no Volume 3 do presente EIA).
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se, no entanto, que os PEOT prevalecem sobre os planos municipais, embora 

resente caso não se registe a existência de PEOT com influência na área de estudo.  

Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, que estabelece as bases da política de 

ordenamento do território e de urbanismo, os PEOT, compreendem os planos de ordenamento de 

áreas protegidas, os planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas, os planos de 

ordenamento da orla costeira e os planos de ordenamento dos estuários, constituindo estes, 

e destinam a salvaguardar objetivos de 

interesse nacional com repercussão territorial, estabelecendo regimes de salvaguarda de recursos e 

valores naturais e a assegurar a permanência dos sistemas indispensáveis à utilização sustentável do 

além dos instrumentos acima indicados, também o Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território, os planos sectoriais com incidência territorial, os planos regionais de 

ordenamento do território e os planos intermunicipais e ordenamento do território, vinculam as 

direta e imediatamente vinculativos para os particulares. 

Desta forma, embora na análise de compatibilidade do projeto com os IGT em vigor que se apresenta 

r aplicável ao projeto de cariz particular da Fábrica 

uma perspetiva de “contextualização” e para a 

compreensão das dinâmicas territoriais na área em estudo, será efetuada também a análise dos 

as condicionantes, servidões e restrições de utilidade 

pública que ocorrem na área envolvente do projeto e que possam condicionar a exploração da 

Assim, na avaliação dos impactes nas condicionantes e ordenamento do território foram verificados e 

compatibilidade do projeto com as medidas e disposições estabelecidas nos IGT aplicáveis 

com a respetiva classe de 

Ordenamento em que se insere, estabelecida em sede de ordenamento municipal, neste 

(classes de Ordenamento representadas no Desenho EIA-FT-

com as condicionantes 

legais aplicáveis à área em estudo, constantes da Planta de Condicionantes do PDM de 

e outras servidões e restrições de utilidade pública aprovadas por diplomas 

apresentada no Volume 3 do presente EIA). 
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Embora não constitua um Instrumento de Gestão Territorial, dado o seu caráter orientador no que se 

refere à elaboração e revisão dos instrumentos de gestão florestal e municipal, se

presente capítulo a análise do 

Novas.  

6.10.2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

6.10.2.1 Compatibilidade com os IGT em vigor

Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica do Tejo

Os PGBH têm como objetivo apr

hidrográficas, definir os objetivos ambientais de curto, médio e longo prazos, delinear propostas de 

medidas e ações e estabelecer a programação física, financeira e institucional das medidas e ações 

selecionadas, tendo em vista a prossecução de uma política coerente, eficaz e consequente de 

recursos hídricos, bem como definir normas de orientação com vista ao cumprimento dos objetivos 

definidos. 

Conforme já referido, os PGBH constituem instrumentos de

abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, e que apoiam na decisão, não sendo da 

competência dos particulares o cumprimento dos objetivos estabelecidos.

No entanto, refere-se que a exploração 

de gestão, bem como as normas específicas estabelecidas no plano, com vista a alcançar os 

objetivos ambientais e socioeconómicos dos mesmos.

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo (PROF

A área em estudo encontra-se na zona de abrangência do PROF

região de “Bairro”, conforme se pode verificar na 
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Embora não constitua um Instrumento de Gestão Territorial, dado o seu caráter orientador no que se 

refere à elaboração e revisão dos instrumentos de gestão florestal e municipal, se

 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio de Torres 

ERRITÓRIO 

Compatibilidade com os IGT em vigor 

Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica do Tejo 

Os PGBH têm como objetivo apresentar um diagnóstico da situação existente nas bacias 

hidrográficas, definir os objetivos ambientais de curto, médio e longo prazos, delinear propostas de 

medidas e ações e estabelecer a programação física, financeira e institucional das medidas e ações 

selecionadas, tendo em vista a prossecução de uma política coerente, eficaz e consequente de 

recursos hídricos, bem como definir normas de orientação com vista ao cumprimento dos objetivos 

Conforme já referido, os PGBH constituem instrumentos de planeamento que visam fornecer uma 

abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, e que apoiam na decisão, não sendo da 

competência dos particulares o cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

se que a exploração da Fábrica Torrejana não contraria as diretrizes estratégicas 

de gestão, bem como as normas específicas estabelecidas no plano, com vista a alcançar os 

objetivos ambientais e socioeconómicos dos mesmos.  

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo (PROF-Ribatejo) 

se na zona de abrangência do PROF-Ribatejo, integrando

”, conforme se pode verificar na Figura 6.1. 

Embora não constitua um Instrumento de Gestão Territorial, dado o seu caráter orientador no que se 

refere à elaboração e revisão dos instrumentos de gestão florestal e municipal, será englobada no 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio de Torres 

esentar um diagnóstico da situação existente nas bacias 

hidrográficas, definir os objetivos ambientais de curto, médio e longo prazos, delinear propostas de 

medidas e ações e estabelecer a programação física, financeira e institucional das medidas e ações 

selecionadas, tendo em vista a prossecução de uma política coerente, eficaz e consequente de 

recursos hídricos, bem como definir normas de orientação com vista ao cumprimento dos objetivos 

planeamento que visam fornecer uma 

abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, e que apoiam na decisão, não sendo da 

não contraria as diretrizes estratégicas 

de gestão, bem como as normas específicas estabelecidas no plano, com vista a alcançar os 

Ribatejo, integrando-se na Sub-
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Figura 6.1 – Localização 

Nesta sub-região agricultura tem uma elevada expressão na ocupação atual do solo, contribuindo de 

forma fundamental para as características atuais da paisagem. O abandono da atividade agrícola tem 

contribuído para o aumento das áreas de incultos, com consequências diretas no aumento do risco 

de ocorrência de incêndios. Estas áreas, e prioritariamente as que se encontram em situ

maior risco de erosão, verificam um potencial de aproveitamento mais racional, através da sua 

arborização. Esta sub–região tem uma aptidão limitada para as espécies das principais fileiras 

florestais, no entanto está apta para algumas das espécies

carvalho cerquinho, pinheiro manso e os cupressos.

É uma das sub–regiões onde se verifica um maior aumento relativo das áreas florestadas, em 

particular com pinheiro manso. 

Possui uma levada aptidão para as espéc

elevado grau de cobertura pelo regime cinegético especial.

A função recreio, enquadramento e estética da paisagem desempenhada pelos espaços florestais 

deve ser incrementada nesta zona, 
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Localização da Fábrica Torrejana face ao PROF – Ribatejo

agricultura tem uma elevada expressão na ocupação atual do solo, contribuindo de 

características atuais da paisagem. O abandono da atividade agrícola tem 

contribuído para o aumento das áreas de incultos, com consequências diretas no aumento do risco 

de ocorrência de incêndios. Estas áreas, e prioritariamente as que se encontram em situ

maior risco de erosão, verificam um potencial de aproveitamento mais racional, através da sua 

região tem uma aptidão limitada para as espécies das principais fileiras 

florestais, no entanto está apta para algumas das espécies das fileiras de interesse regional, como o 

carvalho cerquinho, pinheiro manso e os cupressos. 

regiões onde se verifica um maior aumento relativo das áreas florestadas, em 

Possui uma levada aptidão para as espécies cinegéticas, em particular para a caça menor e um 

elevado grau de cobertura pelo regime cinegético especial. 

A função recreio, enquadramento e estética da paisagem desempenhada pelos espaços florestais 

nesta zona, uma vez que a densidade populacional é relativamente elevada 
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Ribatejo 

agricultura tem uma elevada expressão na ocupação atual do solo, contribuindo de 

características atuais da paisagem. O abandono da atividade agrícola tem 

contribuído para o aumento das áreas de incultos, com consequências diretas no aumento do risco 

de ocorrência de incêndios. Estas áreas, e prioritariamente as que se encontram em situações de 

maior risco de erosão, verificam um potencial de aproveitamento mais racional, através da sua 

região tem uma aptidão limitada para as espécies das principais fileiras 

das fileiras de interesse regional, como o 

regiões onde se verifica um maior aumento relativo das áreas florestadas, em 

ies cinegéticas, em particular para a caça menor e um 

A função recreio, enquadramento e estética da paisagem desempenhada pelos espaços florestais 

nsidade populacional é relativamente elevada 
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quando comparada com as restantes sub

envolventes a aglomerados urbanos e monumentos pode ser feita, com vantagem, através de 

espaços florestais conduzidos especific

Possui ainda algumas áreas sensíveis para a erosão, em particular as vertentes de linhas de água, 

devendo os espaços florestais desempenhar nessas situações uma função protetora.

Na sub-região homogénea Bairro pretende

privilegiando as funções de silvopastorícia, caça e pesca, produção e recreio, enquadramento e 

estética da paisagem.  

No artigo 16.º do Regulamento

região, nomeadamente: 

• Aumentar o contributo da atividade cinegética para o rendimento global das explorações agro

florestais: 

− Melhorar a gestão da atividade cinegética e a sua compatibilização com outras 

funções dos espaços florestais;

− Manter as populações das espécies cinegéticas em níveis adequados a uma 

exploração sustentada;

• Aumento da área de espaços florestais arborizados utilizando espécies adequadas ás 

condições edafo-climáticas da sub

• Diversificar as produções associadas aos e

• Promover o enquadramento adequado de monumentos, sítios arqueológicos, aglomerados 

urbanos e infraestruturas; 

• Manutenção e valorização da qualidade da paisagem da sub

florestais; 

• Aumentar e beneficiar os espaços florestais de enquadramento a atividades de recreio;

• Promover a atividade (agro)

− Melhorar a gestão das áreas (agro)

funções dos espaços florestais;

− Aumentar a área sujeita à atividade (a

• Melhorar o estado de conservação das linhas de água;

• Diminuir a erosão dos solos através da adoção de práticas adequadas.

No PROF Ribatejo são ainda definidos os corredores ecológicos, que têm o objetivo promover a 

conexão entre áreas florestais dispersas, favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a 

manutenção da biodiversidade. Os corredores ecológicos devem ser objeto de tratamento específico 
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com as restantes sub–regiões homogéneas. A valorização dos espaços 

envolventes a aglomerados urbanos e monumentos pode ser feita, com vantagem, através de 

espaços florestais conduzidos especificamente para o efeito. 

Possui ainda algumas áreas sensíveis para a erosão, em particular as vertentes de linhas de água, 

devendo os espaços florestais desempenhar nessas situações uma função protetora.

região homogénea Bairro pretende-se fomentar a multifuncionalidade dos espaços florestais 

privilegiando as funções de silvopastorícia, caça e pesca, produção e recreio, enquadramento e 

Regulamento do Plano, são estabelecidos objetivos específicos, 

Aumentar o contributo da atividade cinegética para o rendimento global das explorações agro

Melhorar a gestão da atividade cinegética e a sua compatibilização com outras 

funções dos espaços florestais; 

as populações das espécies cinegéticas em níveis adequados a uma 

exploração sustentada; 

Aumento da área de espaços florestais arborizados utilizando espécies adequadas ás 

climáticas da sub-região; 

Diversificar as produções associadas aos espaços florestais; 

Promover o enquadramento adequado de monumentos, sítios arqueológicos, aglomerados 

 

Manutenção e valorização da qualidade da paisagem da sub-região através dos espaços 

espaços florestais de enquadramento a atividades de recreio;

Promover a atividade (agro)-silvo-pastoril: 

Melhorar a gestão das áreas (agro)-silvo-pastoris e a conciliação das diferentes 

funções dos espaços florestais; 

Aumentar a área sujeita à atividade (agro)-silvo-pastoril; 

Melhorar o estado de conservação das linhas de água; 

Diminuir a erosão dos solos através da adoção de práticas adequadas. 

No PROF Ribatejo são ainda definidos os corredores ecológicos, que têm o objetivo promover a 

florestais dispersas, favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a 

manutenção da biodiversidade. Os corredores ecológicos devem ser objeto de tratamento específico 

regiões homogéneas. A valorização dos espaços 

envolventes a aglomerados urbanos e monumentos pode ser feita, com vantagem, através de 

Possui ainda algumas áreas sensíveis para a erosão, em particular as vertentes de linhas de água, 

devendo os espaços florestais desempenhar nessas situações uma função protetora. 

ultifuncionalidade dos espaços florestais 

privilegiando as funções de silvopastorícia, caça e pesca, produção e recreio, enquadramento e 

, são estabelecidos objetivos específicos, para esta sub-

Aumentar o contributo da atividade cinegética para o rendimento global das explorações agro-

Melhorar a gestão da atividade cinegética e a sua compatibilização com outras 

as populações das espécies cinegéticas em níveis adequados a uma 

Aumento da área de espaços florestais arborizados utilizando espécies adequadas ás 

Promover o enquadramento adequado de monumentos, sítios arqueológicos, aglomerados 

região através dos espaços 

espaços florestais de enquadramento a atividades de recreio; 

pastoris e a conciliação das diferentes 

No PROF Ribatejo são ainda definidos os corredores ecológicos, que têm o objetivo promover a 

florestais dispersas, favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a 

manutenção da biodiversidade. Os corredores ecológicos devem ser objeto de tratamento específico 
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 no âmbito dos Planos de Gestão Florestal a desenvolver e devem ainda contribuir para

da estrutura ecológica municipal no âmbito dos Planos Municipais de Ordenamento do Território. 

Conforme se pode verificar na Figura 

inserido num corredor ecológico definido no PROF Ribatejo.

Funcionando como Instrumentos sectoriais de ordenamento do território, os PROF constituem um 

contributo do sector florestal para os outros i

planos especiais de ordenamento do território (PEOT) e os planos municipais de ordenamento do 

território (PMOT), no que respeita especificamente à ocupação, uso e transformação do solo nos 

espaços florestais, dado que as ações e medidas propostas nos PROF são integradas naqueles 

planos. 

Desta forma, considera-se que não é da competência da empresa o cumprimento dos objetivos acima 

estabelecidos para a sub-região homogénea em que se insere. 

No entanto, tendo em conta a sua localização em zona industrial e o tipo de ocupação do solo da 

envolvente, importa referir que o funcionamento 

estabelecidos no PROF. 

Plano Regional do Ordenamento do Território do

Conforme referido no capítulo da caraterização da situação de referência, a área de estudo está 

inserida na área de abrangência do PROT

Para o horizonte de 2020, o PROT propõe

territorial que acrescenta qualidade de vida, coesão e

Eixos Estratégicos de base territorial

• Ganhar a aposta da inovação, competitividade e internacionalização através da renovação do 

modelo de crescimento económico, da qualificação da base territorial, da 

das infraestruturas, do fomento da iniciativa empresarial e da qualific

humanos; 

• Potenciar as vocações territoriais num quadro de sustentabilidade ambiental através da 

proteção e valorização dos recursos naturais, patrimoniais e culturais, do desenvolvimento 

sustentável das atividades de turismo e lazer, da p

florestais, da produção e gestão da energia e da gestão dos perigos e riscos;

• Concretizar a visão policêntrica e valorizar a qualidade de vida urbana através do reforço dos 

subsistemas urbanos regionais, da qualificaçã

turismo e lazer alternativos e da qualificação dos recursos humanos;
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no âmbito dos Planos de Gestão Florestal a desenvolver e devem ainda contribuir para

da estrutura ecológica municipal no âmbito dos Planos Municipais de Ordenamento do Território. 

Figura 6.1, o terreno da Fábrica Torrejana encontra

num corredor ecológico definido no PROF Ribatejo. 

Funcionando como Instrumentos sectoriais de ordenamento do território, os PROF constituem um 

contributo do sector florestal para os outros instrumentos de gestão territorial, em especial para os 

planos especiais de ordenamento do território (PEOT) e os planos municipais de ordenamento do 

território (PMOT), no que respeita especificamente à ocupação, uso e transformação do solo nos 

estais, dado que as ações e medidas propostas nos PROF são integradas naqueles 

se que não é da competência da empresa o cumprimento dos objetivos acima 

região homogénea em que se insere.  

tendo em conta a sua localização em zona industrial e o tipo de ocupação do solo da 

importa referir que o funcionamento da fábrica não inviabiliza, nem contraria os objetivos 

Plano Regional do Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT)

Conforme referido no capítulo da caraterização da situação de referência, a área de estudo está 

inserida na área de abrangência do PROT-OVT. 

o PROT propõe um modelo de desenvolvimento e de

territorial que acrescenta qualidade de vida, coesão e competitividade regional, estruturado em 

Estratégicos de base territorial, designadamente:  

Ganhar a aposta da inovação, competitividade e internacionalização através da renovação do 

modelo de crescimento económico, da qualificação da base territorial, da 

estruturas, do fomento da iniciativa empresarial e da qualific

Potenciar as vocações territoriais num quadro de sustentabilidade ambiental através da 

proteção e valorização dos recursos naturais, patrimoniais e culturais, do desenvolvimento 

sustentável das atividades de turismo e lazer, da potenciação das atividades agrícolas e 

florestais, da produção e gestão da energia e da gestão dos perigos e riscos;

Concretizar a visão policêntrica e valorizar a qualidade de vida urbana através do reforço dos 

subsistemas urbanos regionais, da qualificação dos centros urbanos, da dinamização do 

turismo e lazer alternativos e da qualificação dos recursos humanos; 
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no âmbito dos Planos de Gestão Florestal a desenvolver e devem ainda contribuir para a definição 

da estrutura ecológica municipal no âmbito dos Planos Municipais de Ordenamento do Território.  

o terreno da Fábrica Torrejana encontra-se marginalmente 

Funcionando como Instrumentos sectoriais de ordenamento do território, os PROF constituem um 

nstrumentos de gestão territorial, em especial para os 

planos especiais de ordenamento do território (PEOT) e os planos municipais de ordenamento do 

território (PMOT), no que respeita especificamente à ocupação, uso e transformação do solo nos 

estais, dado que as ações e medidas propostas nos PROF são integradas naqueles 

se que não é da competência da empresa o cumprimento dos objetivos acima 

tendo em conta a sua localização em zona industrial e o tipo de ocupação do solo da 

não inviabiliza, nem contraria os objetivos 

OVT) 

Conforme referido no capítulo da caraterização da situação de referência, a área de estudo está 

um modelo de desenvolvimento e de estruturação 

competitividade regional, estruturado em 4 

Ganhar a aposta da inovação, competitividade e internacionalização através da renovação do 

modelo de crescimento económico, da qualificação da base territorial, da utilização eficiente 

estruturas, do fomento da iniciativa empresarial e da qualificação dos recursos 

Potenciar as vocações territoriais num quadro de sustentabilidade ambiental através da 

proteção e valorização dos recursos naturais, patrimoniais e culturais, do desenvolvimento 

otenciação das atividades agrícolas e 

florestais, da produção e gestão da energia e da gestão dos perigos e riscos; 

Concretizar a visão policêntrica e valorizar a qualidade de vida urbana através do reforço dos 

o dos centros urbanos, da dinamização do 
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• Descobrir as novas ruralidades através do reforço da competitividade das fileiras da produção 

agrícola, florestal e agro-

articulação urbano-rural. 

As Opções Estratégicas de Base Territorial do PROT

ser potenciado “o aproveitamento das atividades agrícolas, florestais, nomeadamente as 

à exploração de produtos verdes (agro

compatibilização dos valores naturais e patrimoniais com as componentes económica e social

Neste sentido, considera-se que a atividade da Fábrica T

estratégia, sendo uma atividade de aproveitamento de produtos verdes para produção de 

biocombustíveis. 

De acordo com o Modelo de Gestão Territorial definido no PROT

Fábrica Torrejana localiza-se na Unidade Territorial (UT) 1

Figura 6.2 – Unidades territoriais do PROT
Regional de Ordenamento do Território 
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Descobrir as novas ruralidades através do reforço da competitividade das fileiras da produção 

-florestal, da consolidação da agricultura de regadio 

 

As Opções Estratégicas de Base Territorial do PROT-OVT definem no Eixo Estratégico 2, que deverá 

o aproveitamento das atividades agrícolas, florestais, nomeadamente as 

à exploração de produtos verdes (agro-florestais e energias renováveis), (…) numa perspetiva de 

compatibilização dos valores naturais e patrimoniais com as componentes económica e social

se que a atividade da Fábrica Torrejana vai de encontro à referida 

estratégia, sendo uma atividade de aproveitamento de produtos verdes para produção de 

De acordo com o Modelo de Gestão Territorial definido no PROT-OVT, a área de implantação 

se na Unidade Territorial (UT) 10 – Lezíria do Tejo. 

Unidades territoriais do PROT-OVT – RCM n.º 64-A/2009 de 23 de junho (adaptado de Plano 
Regional de Ordenamento do Território – Oeste e Vale do Tejo) 

Descobrir as novas ruralidades através do reforço da competitividade das fileiras da produção 

o da agricultura de regadio e da inovação na 

OVT definem no Eixo Estratégico 2, que deverá 

o aproveitamento das atividades agrícolas, florestais, nomeadamente as associadas 

florestais e energias renováveis), (…) numa perspetiva de 

compatibilização dos valores naturais e patrimoniais com as componentes económica e social.” 

orrejana vai de encontro à referida 

estratégia, sendo uma atividade de aproveitamento de produtos verdes para produção de 

OVT, a área de implantação da 

 
A/2009 de 23 de junho (adaptado de Plano 
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 Esta Unidade Territorial é composta pelas zonas limítrofes do Rio Tejo pertencentes

de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente Cartaxo,

Santarém. Engloba a totalidade da área de baixa alu

fertilidade e aptidão para a agricultura intensiva de regadio (aluviões do

As explorações agrícolas apresentam uma dimensão económica elevada e

(rendimento do trabalho agrícola e pro

Existe alguma edificação no interior desta UT a qual é pontual e tem carácter

caso da Golegã. 

Nesta unidade territorial desenha

explorações agrícolas, nomeadamente a casas agrícolas

associado um inegável valor do ponto de vista da conservação

potencial do ponto de vista do turismo

Não obstante se considerar toda a unidade da Lezíria do Tejo como paisagem

aqui o Paúl do Boquilobo, classificado como reserva

enquanto ponto importante nas

conservação da fauna piscícola. 

Esta unidade abrange também parte da Reserva Natural do Estuário do Tejo,

fundamental do ponto de vista ecológico e económico,

produção agrícola. 

Dado o tipo de agricultura predominante nesta unidade ocorre um elevado

biocombustíveis. 

Tendo em conta o regime do rio Tejo e afluentes e a geologia dos solos, esta

extensivamente exposta a um elevado risco de cheias

De acordo com o Modelo Territorial definido no PROT

proximidade de centros urbanos estruturantes (Torres Novas e Entroncamento), e encontra

integrada área empresarial reservada a um Parque de Negócios Regional.

Ao nível do Sistema Urbano a área de estudo está integrada no

constituído por estrutura polinucleada

- Torres Novas - Entroncamento 

de localização de atividades logísticas, articulando

A potencialidade deste Subsistema em termos logísticos refl

da Região de Polarização Metropolitana de Lisboa,
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composta pelas zonas limítrofes do Rio Tejo pertencentes

de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente Cartaxo, Chamusca, Golegã, Salvaterra de Magos e 

Engloba a totalidade da área de baixa aluvionar do Rio Tejo, cujos solos têm

fertilidade e aptidão para a agricultura intensiva de regadio (aluviões do Tejo). 

As explorações agrícolas apresentam uma dimensão económica elevada e superior à média do OVT 

(rendimento do trabalho agrícola e produtividade da terra superiores à média nacional e do OVT).

Existe alguma edificação no interior desta UT a qual é pontual e tem carácter concentrado, como é o 

Nesta unidade territorial desenha-se a tendência para associar atividades turísti

explorações agrícolas, nomeadamente a casas agrícolas e quintas tradicionais.

associado um inegável valor do ponto de vista da conservação da natureza, mas também elevado 

potencial do ponto de vista do turismo sustentável. 

ão obstante se considerar toda a unidade da Lezíria do Tejo como paisagem

aqui o Paúl do Boquilobo, classificado como reserva natural dado o seu elevado valor ornitológico. 

enquanto ponto importante nas migrações outonais de aves, bem como com interesse para a 

 

Esta unidade abrange também parte da Reserva Natural do Estuário do Tejo, que assume um papel 

fundamental do ponto de vista ecológico e económico, pelas potencialidades do solos da lezíria para a 

Dado o tipo de agricultura predominante nesta unidade ocorre um elevado potencial energético em 

io Tejo e afluentes e a geologia dos solos, esta unidade territorial está 

um elevado risco de cheias progressivas e risco sísmico.

De acordo com o Modelo Territorial definido no PROT-OVT, a área de estudo localiza

proximidade de centros urbanos estruturantes (Torres Novas e Entroncamento), e encontra

resarial reservada a um Parque de Negócios Regional. 

Ao nível do Sistema Urbano a área de estudo está integrada no Subsistema Urbano do Médio Tejo

estrutura polinucleada ancorada em cinco pólos estruturantes - Fátima/Ourém 

Entroncamento - Abrantes -, com um papel de charneira inter-regional e de

de localização de atividades logísticas, articulando-se com Leiria, a Beira Interior e o Alto Alentejo.

A potencialidade deste Subsistema em termos logísticos reflete-se no facto de acolher a Porta Norte 

da Região de Polarização Metropolitana de Lisboa, estruturada no eixo Alcanena
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composta pelas zonas limítrofes do Rio Tejo pertencentes aos concelhos 

Chamusca, Golegã, Salvaterra de Magos e 

vionar do Rio Tejo, cujos solos têm grande 

superior à média do OVT 

terra superiores à média nacional e do OVT). 

concentrado, como é o 

turísticas e de lazer a 

e quintas tradicionais. O rio Tejo tem 

da natureza, mas também elevado 

ão obstante se considerar toda a unidade da Lezíria do Tejo como paisagem especial, destaca-se 

natural dado o seu elevado valor ornitológico. 

como com interesse para a 

que assume um papel 

pelas potencialidades do solos da lezíria para a 

potencial energético em 

unidade territorial está 

progressivas e risco sísmico. 

OVT, a área de estudo localiza-se na 

proximidade de centros urbanos estruturantes (Torres Novas e Entroncamento), e encontra-se 

Subsistema Urbano do Médio Tejo, 

Fátima/Ourém - Tomar 

regional e de potencial 

Beira Interior e o Alto Alentejo. 

acolher a Porta Norte 

estruturada no eixo Alcanena-Torres Novas-
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Entroncamento. A confluência de

Norte e Linha da Beira Baixa, ambas com serviço internacional 

mesmo a nível supra-regional. 

A Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) constitui uma estrutura 

multifuncional com diferentes objetivos de proteção de áreas para

preservação de biodiversidade e recursos hídricos, apoio ao turismo integrado, recreio e lazer e 

articulação com a rede urbana. 

 A ERPVA é constituída por uma rede hierarquizada de sistemas e subsistemas concretizada num 

conjunto de áreas nucleares e complementares e de corredores ecológicos. Estas áreas e estes 

corredores estão organizados em três níveis 

correspondentes com a importância que possuem na estruturação ambiental do terri

A cada um destes três níveis estão associadas orientações estratégicas e normas orientadoras com 

diferentes graus de exigência em termos de ordenamento e gestão do território.

A Rede Primária inclui as principais unidades ecológicas que apr

paisagístico e cujas prioridades de conservação são relevantes à escala europeia e nacional. É 

composta por Áreas Nucleares Estruturantes (ANE) articuladas entre si através de Corredores 

Ecológicos Estruturantes (CEE) de dim

A Rede Secundária tem como suporte fundamental valores ecológicos com relevância regional e 

intermunicipal, designadamente os que estão associados aos recursos hídricos superficiais ou 

subterrâneos, às baixas aluvionares e a área

nível regional e local que não estão incluídas na Rede Nacional de Áreas Protegidas ou em áreas 

classificadas da Rede Natura 2000. A Rede Secundária compreende Áreas Nucleares Secundárias 

(ANS) e Corredores Ecológicos Secundários (CES).

A Rede Complementar decorre da existência de um conjunto relevante de valores naturais 

associados às atividades agrícola e florestal e a paisagens muito humanizadas com elevado valor 

paisagístico.  

Refere-se que a área de estudo 

Nucleares Secundárias”, correspondente

valor ecológico cujos limites e valor de conservação devem ser objeto

classificação ao nível municipal ou

Estas áreas são fundamentais para o equilíbrio hidrológico regional, 

únicos com elevada relevância para muitas espécies de aves, devendo estar
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Entroncamento. A confluência de duas autoestradas – A1 e A23 -, e de duas linhas férreas 

Baixa, ambas com serviço internacional -, reforçam a sua

A Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) constitui uma estrutura 

multifuncional com diferentes objetivos de proteção de áreas para a conservação da natureza, 

preservação de biodiversidade e recursos hídricos, apoio ao turismo integrado, recreio e lazer e 

A ERPVA é constituída por uma rede hierarquizada de sistemas e subsistemas concretizada num 

o de áreas nucleares e complementares e de corredores ecológicos. Estas áreas e estes 

corredores estão organizados em três níveis – Redes Primária, Secundária e Complementar 

correspondentes com a importância que possuem na estruturação ambiental do terri

A cada um destes três níveis estão associadas orientações estratégicas e normas orientadoras com 

diferentes graus de exigência em termos de ordenamento e gestão do território. 

A Rede Primária inclui as principais unidades ecológicas que apresentam elevado valor natural e 

paisagístico e cujas prioridades de conservação são relevantes à escala europeia e nacional. É 

composta por Áreas Nucleares Estruturantes (ANE) articuladas entre si através de Corredores 

Ecológicos Estruturantes (CEE) de dimensão regional e nacional. 

A Rede Secundária tem como suporte fundamental valores ecológicos com relevância regional e 

intermunicipal, designadamente os que estão associados aos recursos hídricos superficiais ou 

subterrâneos, às baixas aluvionares e a áreas de elevado valor ecológico com dimensão relevante ao 

nível regional e local que não estão incluídas na Rede Nacional de Áreas Protegidas ou em áreas 

classificadas da Rede Natura 2000. A Rede Secundária compreende Áreas Nucleares Secundárias 

dores Ecológicos Secundários (CES).  

A Rede Complementar decorre da existência de um conjunto relevante de valores naturais 

associados às atividades agrícola e florestal e a paisagens muito humanizadas com elevado valor 

 está inserida na Rede Secundária do ERPVA, no subsistema “Áreas 

”, correspondente à baixa aluvionar da Lezíria do Tejo, espaço de elevado 

valor ecológico cujos limites e valor de conservação devem ser objeto de estudo detalha

classificação ao nível municipal ou intermunicipal (Figura 6.3).  

fundamentais para o equilíbrio hidrológico regional, constituem valores naturais

únicos com elevada relevância para muitas espécies de aves, devendo estar por isso afastadas de 

, e de duas linhas férreas – Linha do 

, reforçam a sua “centralidade” 

A Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) constitui uma estrutura 

a conservação da natureza, 

preservação de biodiversidade e recursos hídricos, apoio ao turismo integrado, recreio e lazer e 

A ERPVA é constituída por uma rede hierarquizada de sistemas e subsistemas concretizada num 

o de áreas nucleares e complementares e de corredores ecológicos. Estas áreas e estes 

Redes Primária, Secundária e Complementar - 

correspondentes com a importância que possuem na estruturação ambiental do território regional. 

A cada um destes três níveis estão associadas orientações estratégicas e normas orientadoras com 

esentam elevado valor natural e 

paisagístico e cujas prioridades de conservação são relevantes à escala europeia e nacional. É 

composta por Áreas Nucleares Estruturantes (ANE) articuladas entre si através de Corredores 

A Rede Secundária tem como suporte fundamental valores ecológicos com relevância regional e 

intermunicipal, designadamente os que estão associados aos recursos hídricos superficiais ou 

s de elevado valor ecológico com dimensão relevante ao 

nível regional e local que não estão incluídas na Rede Nacional de Áreas Protegidas ou em áreas 

classificadas da Rede Natura 2000. A Rede Secundária compreende Áreas Nucleares Secundárias 

A Rede Complementar decorre da existência de um conjunto relevante de valores naturais 

associados às atividades agrícola e florestal e a paisagens muito humanizadas com elevado valor 

do ERPVA, no subsistema “Áreas 

à baixa aluvionar da Lezíria do Tejo, espaço de elevado 

de estudo detalhado e posterior 

constituem valores naturais 

por isso afastadas de 
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 qualquer ocupação edificada e ser objeto de uma

preocupações ambientais, que procure min

Figura 6.3 

 

A publicação do PROTOVT tem em vista a revisão e alteração generalizada dos planos diret

municipais em vigor, para efeitos de incorporação coerente e integrada das suas orientações e 

diretrizes, bem como a alteração dos planos especiais de ordenamento do território e demais planos 

naquilo que não cumpram o preconizado pelo Plano Regional.

De todos os Instrumentos de Gestão Territorial os Planos Especiais de Ordenamento do Território 

(PEOT), bem como os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), são os únicos que, 

para além de vincularem entidades públicas, vinculam direta e ime

Assim, embora o PROTOVT não vincule diretamente 

seguidamente a verificação da conformidade 

estabelecidas pelo Plano, a serem 
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qualquer ocupação edificada e ser objeto de uma gestão e produção agrícola sustentável, com 

procure minimizar os efeitos negativos da produção agrícola intensiva.

 
 
 

 – Rede da ERPVA - PROTOVT (Fonte: PROTOVT) 

A publicação do PROTOVT tem em vista a revisão e alteração generalizada dos planos diret

municipais em vigor, para efeitos de incorporação coerente e integrada das suas orientações e 

diretrizes, bem como a alteração dos planos especiais de ordenamento do território e demais planos 

naquilo que não cumpram o preconizado pelo Plano Regional. 

De todos os Instrumentos de Gestão Territorial os Planos Especiais de Ordenamento do Território 

(PEOT), bem como os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), são os únicos que, 

para além de vincularem entidades públicas, vinculam direta e imediatamente os particulares. 

Assim, embora o PROTOVT não vincule diretamente a Fábrica Torrejana

seguidamente a verificação da conformidade da sua exploração com as diretrizes e orientações 

estabelecidas pelo Plano, a serem materializadas nas revisões do PDM.  
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gestão e produção agrícola sustentável, com 

imizar os efeitos negativos da produção agrícola intensiva. 

 

A publicação do PROTOVT tem em vista a revisão e alteração generalizada dos planos diretores 

municipais em vigor, para efeitos de incorporação coerente e integrada das suas orientações e 

diretrizes, bem como a alteração dos planos especiais de ordenamento do território e demais planos 

De todos os Instrumentos de Gestão Territorial os Planos Especiais de Ordenamento do Território 

(PEOT), bem como os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), são os únicos que, 

diatamente os particulares.  

a Fábrica Torrejana, apresenta-se 

com as diretrizes e orientações 
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No que se refere a diretrizes específicas para a UT10

3, que se deverá preservar e prever a expansão das áreas de produção hortícola, florícola, 

hortofrutícola, das culturas energéticas, ass

enquanto produtos a reconhecer.

nos Planos Setoriais a desenvolver, beneficia o desenvolvimento do setor industrial associado à 

produção de biocombustíveis, através da promoção das culturas energéticas que constituem matéria

prima fundamental a esta atividade.

No ponto 7 das diretrizes específicas para a UT10 é estabelecido que se deverá “

o bom estado ecológico das massas de água

principal associado ao rio Tejo, bem como a parte terminal dos Corredores Fluviais associados aos 

seus principais afluentes”. Este aspeto é assegurado nas instalações da Torrejana, já que todos os 

efluentes industriais e domésticos são submetidos a pré

depois conduzidos para a rede de saneamento pública, sendo assim salvaguardada a qualidade dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

Considera-se assim que a exploração 

no PROT-OVT, em termos das orientações preconizadas nas diretrizes constantes das Normas 

Específicas, a ter em linha de conta na revisão e elaboração de instrumentos de gestão territorial

6.10.2.2 Compatibilidade com os PMOT

Conforme ilustrado no Desenho EIA

Novas) e no Desenho EIA-FT-

presente EIA, a propriedade onde se localizam 

Industrial Existente” integrado 

Perímetro Industrial de Riachos. 

De acordo com o estabelecido no Regulamento do PDM de 

do Conselho de Ministros nº 16/97 de 5 de fevereiro, e sucessivas alterações, os “Espaços Industriais

Existentes” abrangem espaços destinados à

e ainda a estabelecimentos e atividades 

O Perímetro Urbano de Riachos encontra

Riachos, aprovado e ratificado conforme declaração da DGOT, publicada no 

série, n.º 229, de 4 de outubro de 1989. Refere

Torrejana encontram-se totalmente inseridas nesta UOPG. 

De acordo com a análise da planta síntese do PU, a fábrica Torrejana está inserida na classe I, que 

de acordo com o artigo 13º do regulamento do Plano corre
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específicas para a UT10 – Lezíria do Tejo, o PROT OVT indica

se deverá preservar e prever a expansão das áreas de produção hortícola, florícola, 

hortofrutícola, das culturas energéticas, assim como a criação de cavalo e touro do Ribatejo, 

enquanto produtos a reconhecer. Esta medida, que deverá ser contemplada na revisão dos PDM e 

nos Planos Setoriais a desenvolver, beneficia o desenvolvimento do setor industrial associado à 

bustíveis, através da promoção das culturas energéticas que constituem matéria

prima fundamental a esta atividade. 

No ponto 7 das diretrizes específicas para a UT10 é estabelecido que se deverá “

o bom estado ecológico das massas de água e dos ecossistemas ribeirinhos dos Corredor Fluvial 

principal associado ao rio Tejo, bem como a parte terminal dos Corredores Fluviais associados aos 

. Este aspeto é assegurado nas instalações da Torrejana, já que todos os 

tes industriais e domésticos são submetidos a pré-tratamento na EPTAR existente, sendo 

depois conduzidos para a rede de saneamento pública, sendo assim salvaguardada a qualidade dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

ploração da Fábrica Torrejana está em consonância com o estabelecido 

, em termos das orientações preconizadas nas diretrizes constantes das Normas 

Específicas, a ter em linha de conta na revisão e elaboração de instrumentos de gestão territorial

Compatibilidade com os PMOT 

Conforme ilustrado no Desenho EIA-FT-11 (Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de 

-13 (Planta Síntese de Ordenamento) constantes do Volume 3 do 

presente EIA, a propriedade onde se localizam as instalações Fábrica Torrejana

 no perímetro urbano de Riachos, correspondente ao designado 

 

De acordo com o estabelecido no Regulamento do PDM de Torres Novas, aprovada 

do Conselho de Ministros nº 16/97 de 5 de fevereiro, e sucessivas alterações, os “Espaços Industriais

Existentes” abrangem espaços destinados à construção de infraestruturas urbanísticas e edificações 

mentos e atividades industriais. 

O Perímetro Urbano de Riachos encontra-se parcialmente inserido no Plano de Urbanização

Riachos, aprovado e ratificado conforme declaração da DGOT, publicada no Diário da República,

série, n.º 229, de 4 de outubro de 1989. Refere-se no entanto que as instalações da Fábrica 

se totalmente inseridas nesta UOPG.  

De acordo com a análise da planta síntese do PU, a fábrica Torrejana está inserida na classe I, que 

de acordo com o artigo 13º do regulamento do Plano correspondente a zonas “

, o PROT OVT indica, no ponto 

se deverá preservar e prever a expansão das áreas de produção hortícola, florícola, 

im como a criação de cavalo e touro do Ribatejo, 

Esta medida, que deverá ser contemplada na revisão dos PDM e 

nos Planos Setoriais a desenvolver, beneficia o desenvolvimento do setor industrial associado à 

bustíveis, através da promoção das culturas energéticas que constituem matéria-

No ponto 7 das diretrizes específicas para a UT10 é estabelecido que se deverá “promover e garantir 

e dos ecossistemas ribeirinhos dos Corredor Fluvial 

principal associado ao rio Tejo, bem como a parte terminal dos Corredores Fluviais associados aos 

. Este aspeto é assegurado nas instalações da Torrejana, já que todos os 

tratamento na EPTAR existente, sendo 

depois conduzidos para a rede de saneamento pública, sendo assim salvaguardada a qualidade dos 

em consonância com o estabelecido 

, em termos das orientações preconizadas nas diretrizes constantes das Normas 

Específicas, a ter em linha de conta na revisão e elaboração de instrumentos de gestão territorial.  

11 (Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Torres 

13 (Planta Síntese de Ordenamento) constantes do Volume 3 do 

Fábrica Torrejana, ocupam o “Espaço 

no perímetro urbano de Riachos, correspondente ao designado 

, aprovada pela Resolução 

do Conselho de Ministros nº 16/97 de 5 de fevereiro, e sucessivas alterações, os “Espaços Industriais 

construção de infraestruturas urbanísticas e edificações 

Plano de Urbanização (PU) de 

Diário da República, 2.ª 

e no entanto que as instalações da Fábrica 

De acordo com a análise da planta síntese do PU, a fábrica Torrejana está inserida na classe I, que 

spondente a zonas “para implantação de 
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 instalações industriais e agropecuárias, equipamentos e infraestruturas complementares, com 

integração e beneficiação das instalações existentes e disciplina do uso do solo, com o objetivo da 

otimização do seu uso; interdição de loteamentos ou construções urbanas para a utilização 

habitacional; observância da proteção do caminho

interdição do lançamento de efluentes nas linhas de água e de gases na atmosfera, senão quando 

devidamente depurados, por forma a dar cumprimento aos limites de emissão que vierem a ser 

fixados pela Direção-Geral, a quem compete o respetivo licenciamento

Considera-se que a atividade da Fábrica Torrejana é compatível com os usos autorizados às classes 

de espaço onde se insere, tanto ao nível do PDM, como ao nível do PU.

Em termos de condições de edificação em espaços industriais

do regulamento do PDM, os parâmetros

aplicar ao lote. 

Seguidamente apresenta-se a verificação da conformidade das 

o estabelecido no referido artigo.

Quadro 6.5 –

Condições estabelecidas no PDM

Área do Lote 
Frente do Lote 
Índice de ocupação  
Índice volumétrico  
Índice de Impermeabilização  
Afastamento ao limite da frente do Lote
Afastamento ao limite do tardoz do Lote
Afastamento ao limite lateral do Lote 

Nota:  

• Índice de ocupação máximo 

bruta de implantação dos edifícios ao 

se implantam medida em percentagem

• Índice volumétrico máximo 

dos edifícios construídos acima do nível do terreno e a área da parcela de

implantam medida em metros cúbicos/metro quadrado;

• Índice de impermeabilização máximo 

da área de terreno pavimentado, incluindo arruamentos e estacionamentos não revestidos, e 

a área da parcela de terreno a que se refere, medida pelo seu limite 
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instalações industriais e agropecuárias, equipamentos e infraestruturas complementares, com 

integração e beneficiação das instalações existentes e disciplina do uso do solo, com o objetivo da 

terdição de loteamentos ou construções urbanas para a utilização 

habitacional; observância da proteção do caminho-de-ferro, da proteção do meio ambiente, da 

interdição do lançamento de efluentes nas linhas de água e de gases na atmosfera, senão quando 

damente depurados, por forma a dar cumprimento aos limites de emissão que vierem a ser 

Geral, a quem compete o respetivo licenciamento.” 

se que a atividade da Fábrica Torrejana é compatível com os usos autorizados às classes 

de espaço onde se insere, tanto ao nível do PDM, como ao nível do PU. 

edificação em espaços industriais, encontram-se definidas no artigo 

os parâmetros urbanísticos que nestas áreas devem ser respeitados

se a verificação da conformidade das edificações da Fábrica Torrejana

.  

– Verificação das Condições de Edificação da Fábrica Torrejana

Condições estabelecidas no PDM 
Condições de 

Edificação (Artigo 
21.º do PDM) 

Edificações 
Existentes

Mínimo: 800 m2 101 480 m2 
Mínimo: 20 m 470 m 
Máximo: 0,4 0,16 
Máximo: 3 m3/m2 1,03 m3/m2 
Máximo: 0,6 0,49 

Afastamento ao limite da frente do Lote Mínimo: 10 m 10 m 
tardoz do Lote Mínimo: 10 m 1,90 m 

 Mínimo: 10 m 1,90 m 

Índice de ocupação máximo - valor máximo admitido para o quociente entre o total da área 

bruta de implantação dos edifícios ao nível do terreno e a área da parcela de terreno em que 

se implantam medida em percentagem; 

Índice volumétrico máximo - valor máximo admitido para o quociente entre o total do volume 

dos edifícios construídos acima do nível do terreno e a área da parcela de

m metros cúbicos/metro quadrado; 

ice de impermeabilização máximo - valor máximo admitido para o quociente entre o total 

da área de terreno pavimentado, incluindo arruamentos e estacionamentos não revestidos, e 

da parcela de terreno a que se refere, medida pelo seu limite em percentagem.
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instalações industriais e agropecuárias, equipamentos e infraestruturas complementares, com 

integração e beneficiação das instalações existentes e disciplina do uso do solo, com o objetivo da 

terdição de loteamentos ou construções urbanas para a utilização 

ferro, da proteção do meio ambiente, da 

interdição do lançamento de efluentes nas linhas de água e de gases na atmosfera, senão quando 

damente depurados, por forma a dar cumprimento aos limites de emissão que vierem a ser 

se que a atividade da Fábrica Torrejana é compatível com os usos autorizados às classes 

se definidas no artigo 21º 

as áreas devem ser respeitados, a 

da Fábrica Torrejana com 

da Fábrica Torrejana  

Edificações 
Existentes 

Verificação da 
conformidade 

Conforme 
Conforme 
Conforme 
Conforme 
Conforme 
Conforme 

Não conforme 
Não conforme 

valor máximo admitido para o quociente entre o total da área 

nível do terreno e a área da parcela de terreno em que 

valor máximo admitido para o quociente entre o total do volume 

dos edifícios construídos acima do nível do terreno e a área da parcela de terreno em que se 

valor máximo admitido para o quociente entre o total 

da área de terreno pavimentado, incluindo arruamentos e estacionamentos não revestidos, e 

em percentagem. 
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Conforme se pode verificar no quadro anterior, as edificações não cumprem 

estabelecido no PDM para edificações em espaços industriais

mínimos à lateral e tardoz. 

Contudo, refere-se que estas edificações industriais já se encontravam construídas à data de 

em vigor do PDM de Torres Novas (1997)

o facto ter sido emitido em 2010 o

Importa ainda referir que foi emitido 

Aditamento ao Alvará de Utilização n.º 

as edificações existentes no recinto, 

fase de regularização através do Processo n.º 

Quadro 4.2. 

6.10.2.3 Impactes sobre os IGT

Em matéria de Ordenamento do Território, considera

significativo, uma vez que, embora não cumpra

para áreas industriais no PDM atualmente em vigor, anos após a construção destas instalações, a 

maioria das edificações encontram legalizadas, 

ainda a decorrer na CM de Torres Nova

Relativamente aos restantes instrumentos de gestão territorial, 

diretrizes e normas nestes estabelecidas.
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Conforme se pode verificar no quadro anterior, as edificações não cumprem 

estabelecido no PDM para edificações em espaços industriais, nomeadamente os afastamen

estas edificações industriais já se encontravam construídas à data de 

em vigor do PDM de Torres Novas (1997), não sendo por isso aplicáveis estes índices. Acresce ainda 

em 2010 o alvará de utilização de todas as edificações existentes

emitido em janeiro de 2015, pela Câmara Municipal de Torres Novas o 

Alvará de Utilização n.º 99/10 (Anexo C do Volume 2 do EIA), correspondente 

istentes no recinto, à exceção de alguns anexos e telheiros, que se encontram

de regularização através do Processo n.º 1330/14, conforme exposto no capítulo 

Impactes sobre os IGT 

Em matéria de Ordenamento do Território, considera-se que o impacte da Fábrica Torrejana é 

embora não cumpra na íntegra os parâmetros de edificação estabe

no PDM atualmente em vigor, anos após a construção destas instalações, a 

encontram legalizadas, estando as restantes em processo 

ainda a decorrer na CM de Torres Novas. 

Relativamente aos restantes instrumentos de gestão territorial, a Fábrica Torrejana

estabelecidas. 

Conforme se pode verificar no quadro anterior, as edificações não cumprem integralmente o 

, nomeadamente os afastamentos 

estas edificações industriais já se encontravam construídas à data de entrada 

, não sendo por isso aplicáveis estes índices. Acresce ainda 

edificações existentes à data. 

âmara Municipal de Torres Novas o 

correspondente a todas 

telheiros, que se encontram em 

conforme exposto no capítulo 3.1 e no 

a Fábrica Torrejana é pouco 

de edificação estabelecidos 

no PDM atualmente em vigor, anos após a construção destas instalações, a 

processo de legalização 

a Fábrica Torrejana não contraria as 
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 6.10.3 ÁREAS LEGALMENTE CONDICIONADAS E DE 

6.10.3.1 Domínio Hídrico

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio 

Público Hídrico / Domínio Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na 

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e no Decreto

Conforme anteriormente referido, não existem linhas de água na área de influência da Fábrica 

Torrejana. Contudo, durante a exploração das instalações será necessária a interferência com o 

Domínio Hídrico através da necessidade da c

Ao abrigo da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e do Decreto

Fábrica Torrejana detém a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos 

para rega e atividade industrial. 

Foi ainda concedida uma autorização para pesquisa e captação de água subterrânea, 

exclusivamente à rega do olival, embora esta não tenha ainda sido executada.

Estando a Fábrica Torrejana inserida na delimitação da 

acauteladas as medidas de redução da poluição da água induzida por nitratos de origem agrícola, ao 

abrigo da Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto

métodos de aplicação de fertilizantes, bem como a

minimizar o risco de contaminação das águas superficiais e subterrâneas com nitratos. 

Concretamente na fábrica Torrejana, estas medidas deverão ser asseguradas nas zonas de culturas 

agrícolas existentes, pertencente

6.10.3.2 Defesa Nacional: Polígono Militar

Uma vez integrada na Zona G do Polígono Militar de Tancos

pela Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas Militares, d

edificações da Fábrica Torrejana e eventuais construções futuras, deverão respeitar uma altura 

máxima, a partir do nível médio das águas do mar, de 231,2m.

Verifica-se que as edificações da Fábrica

das águas do mar, de 48 m, sendo que se encon

uma altura máxima de cerca de 19
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ONDICIONADAS E DE OUTRAS SERVIDÕES E RESTRIÇÕES 

Domínio Hídrico 

constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio 

Público Hídrico / Domínio Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na 

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

Conforme anteriormente referido, não existem linhas de água na área de influência da Fábrica 

Torrejana. Contudo, durante a exploração das instalações será necessária a interferência com o 

Domínio Hídrico através da necessidade da captação de água subterrânea. 

Ao abrigo da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos n.º 

 

uma autorização para pesquisa e captação de água subterrânea, 

rega do olival, embora esta não tenha ainda sido executada. 

Estando a Fábrica Torrejana inserida na delimitação da Zona Vulnerável do Tejo

acauteladas as medidas de redução da poluição da água induzida por nitratos de origem agrícola, ao 

Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto. Estas medidas estão associadas a técnicas e 

métodos de aplicação de fertilizantes, bem como a regras de práticas agrícolas que possam 

minimizar o risco de contaminação das águas superficiais e subterrâneas com nitratos. 

Concretamente na fábrica Torrejana, estas medidas deverão ser asseguradas nas zonas de culturas 

es à empresa.  

Defesa Nacional: Polígono Militar de Tancos 

do Polígono Militar de Tancos, de acordo com a informação fornecida 

Geral de Armamento e Infraestruturas Militares, do Ministério da Defesa Nacional

edificações da Fábrica Torrejana e eventuais construções futuras, deverão respeitar uma altura 

máxima, a partir do nível médio das águas do mar, de 231,2m. 

e que as edificações da Fábrica cumprem uma altura atual máxima a partir do nível médio 

m, sendo que se encontram a uma altitude média 29 m e as edificações têm 

cerca de 19 m.  
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ESTRIÇÕES PÚBLICAS 

constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio 

Público Hídrico / Domínio Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na 

A/2007, de 31 de maio.  

Conforme anteriormente referido, não existem linhas de água na área de influência da Fábrica 

Torrejana. Contudo, durante a exploração das instalações será necessária a interferência com o 

A/2007, de 31 de maio, a 

n.º A011113.2014.RH5, 

uma autorização para pesquisa e captação de água subterrânea, destinada 

Zona Vulnerável do Tejo (ZV05), deverão ser 

acauteladas as medidas de redução da poluição da água induzida por nitratos de origem agrícola, ao 

. Estas medidas estão associadas a técnicas e 

regras de práticas agrícolas que possam 

minimizar o risco de contaminação das águas superficiais e subterrâneas com nitratos.  

Concretamente na fábrica Torrejana, estas medidas deverão ser asseguradas nas zonas de culturas 

, de acordo com a informação fornecida 

o Ministério da Defesa Nacional, as 

edificações da Fábrica Torrejana e eventuais construções futuras, deverão respeitar uma altura 

cumprem uma altura atual máxima a partir do nível médio 

m e as edificações têm 
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6.10.3.3 Rede Ferroviária

De acordo com o regime das servidões do Domínio Público Ferroviário (DPF), estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro, bem como com o PDM de Torres Novas, na área de 

estudo consideram-se englobados no DPF a Linha do Norte, bem como a Estação de Riachos.

De acordo com o referido diploma legal e com a informação fornecida pela 

no âmbito do presente estudo, a Fábrica Torrejana encontra

estabelecida no ponto 1 do artigo 16º.

Contudo, a existência da fábrica Torrejana é muito anterior à data de constituição da servidão 

constituída, sendo desta forma autorizada a atividade industrial dentro desta faixa.

6.10.3.4 Rede Viária 

O terreno pertencente à Fábrica Torrejana confronta a Sudoeste com um troço da EN243, 

recentemente desclassificado por ter sido substituído pela pas

entanto, este continua sob jurisdição da Estradas de Portugal, S.A. (EP).

pelo CM1179, sob jurisdição da C.M. Torres Novas

O Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de janeiro

“outras estradas (OE) da rede complementar 

servidão non aedificandi de 20 metros para cada lado do eixo da estrada e 

da zona da estrada.  

Nas vias da rede municipal, o Regulamento do PDM de Torres Novas 

aedificandi. No caso do CM1179, o PDM estabelece uma faixa de 6 m, medida

edificação em geral, e de 30 m, 

estabelecimentos industriais, ou outras edificações que promovam congestionamento de

Aquando da transição do troço desclassificado da EN243, para a jurisdição da C.M. de Torres Novas, 

será estabelecida uma faixa de servidão 

edificação em geral, e de 50 m, 

estabelecimentos industriais, ou outras edificações que promovam congestionamento de

Dentro das faixas de servidão acima indicadas, qualquer alteração na circulação, abertura de novos 

acessos, ou edificação nova que venha a ocorrer que implique aumento de tráfego na via de acesso, 

deverá ser submetida à emissão de parecer da entidade que competente (C.M.T

Estradas de Portugal, S.A.) 
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Rede Ferroviária 

De acordo com o regime das servidões do Domínio Público Ferroviário (DPF), estabelecido pelo 

º 276/2003, de 4 de novembro, bem como com o PDM de Torres Novas, na área de 

se englobados no DPF a Linha do Norte, bem como a Estação de Riachos.

De acordo com o referido diploma legal e com a informação fornecida pela REFER

no âmbito do presente estudo, a Fábrica Torrejana encontra-se dentro da zona de servidão

tigo 16º. 

Contudo, a existência da fábrica Torrejana é muito anterior à data de constituição da servidão 

desta forma autorizada a atividade industrial dentro desta faixa.

terreno pertencente à Fábrica Torrejana confronta a Sudoeste com um troço da EN243, 

recentemente desclassificado por ter sido substituído pela passagem superior à Linha do Norte, no 

continua sob jurisdição da Estradas de Portugal, S.A. (EP). A Sul, 

CM1179, sob jurisdição da C.M. Torres Novas. 

Lei n.º 13/94, de 15 de janeiro estabelece para as estradas nacionais

“outras estradas (OE) da rede complementar do PRN2000”, como é o caso da E

de 20 metros para cada lado do eixo da estrada e de um mínimo de 5 metros 

, o Regulamento do PDM de Torres Novas estabelec

. No caso do CM1179, o PDM estabelece uma faixa de 6 m, medida ao eixo da via

30 m, a partir do limite da zona da estrada, para a edificação d

ou outras edificações que promovam congestionamento de

Aquando da transição do troço desclassificado da EN243, para a jurisdição da C.M. de Torres Novas, 

será estabelecida uma faixa de servidão non aedificandi de 10 m, medida ao eixo da via, para a 

50 m, a partir do limite da zona da estrada, para a edificação de armazéns, 

ou outras edificações que promovam congestionamento de

s de servidão acima indicadas, qualquer alteração na circulação, abertura de novos 

acessos, ou edificação nova que venha a ocorrer que implique aumento de tráfego na via de acesso, 

deverá ser submetida à emissão de parecer da entidade que competente (C.M.T

De acordo com o regime das servidões do Domínio Público Ferroviário (DPF), estabelecido pelo 

º 276/2003, de 4 de novembro, bem como com o PDM de Torres Novas, na área de 

se englobados no DPF a Linha do Norte, bem como a Estação de Riachos.  

REFER Património, S.A., 

zona de servidão de 40m 

Contudo, a existência da fábrica Torrejana é muito anterior à data de constituição da servidão 

desta forma autorizada a atividade industrial dentro desta faixa. 

terreno pertencente à Fábrica Torrejana confronta a Sudoeste com um troço da EN243, 

sagem superior à Linha do Norte, no 

A Sul, o terreno é limitado 

nacionais integradas em 

”, como é o caso da EN243, uma zona de 

um mínimo de 5 metros 

estabelece faixas non 

ao eixo da via, para a 

para a edificação de armazéns, 

ou outras edificações que promovam congestionamento de tráfego. 

Aquando da transição do troço desclassificado da EN243, para a jurisdição da C.M. de Torres Novas, 

0 m, medida ao eixo da via, para a 

para a edificação de armazéns, 

ou outras edificações que promovam congestionamento de tráfego. 

s de servidão acima indicadas, qualquer alteração na circulação, abertura de novos 

acessos, ou edificação nova que venha a ocorrer que implique aumento de tráfego na via de acesso, 

deverá ser submetida à emissão de parecer da entidade que competente (C.M.Torres Novas ou 
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 6.10.3.5 Impactes sobre as condicionantes legais

No que se refere às servidões e restrições

Torrejana é negativo, por interferir com áreas condicionadas

considerar-se pouco significativo, desde que sejam devidamente acautelados os devidos pedidos de 

parecer às entidades competentes, 

venha a interferir com as áreas legalmente cond

6.10.4 PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA 

Conforme estabelecido no Decreto

previamente definidos nos planos municipais de defesa da f

gestão de combustível na área definida para cada entidade responsável. 

No que se refere às faixas de gestão de combustível, definidas no Decreto

janeiro, estas constituem redes primárias, s

funções que podem desempenhar, quer sejam de diminuição da superfície percorrida por grandes 

incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo, de redução dos efeitos 

da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva vias de comunicação, infraestruturas e 

equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos florestais de valor especial, ou ainda de 

isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios.

As redes primárias de faixas de gestão de combustível,

espaços rurais. 

As redes secundárias de faixas de gestão de combustível,

âmbito da proteção civil de populações e infra

ferroviárias públicas, as linhas de transporte e distribuição de energia

aglomerados populacionais e a todas as edificações, ao

parques de lazer e de recreio, aos parques

aterros sanitários. 

As redes terciárias de faixas de gestão de combustível,

viária, elétrica e divisional das unidades locais de gestão

âmbito dos instrumentos de gestão florestal

Na figura seguinte representam

secundária, definidos no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio (PM

concelho de Torres Novas. 
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condicionantes legais 

servidões e restrições, considera-se que o impacte da exploração da Fábrica 

por interferir com áreas condicionadas. No entanto 

pouco significativo, desde que sejam devidamente acautelados os devidos pedidos de 

às entidades competentes, antes da promoção de promover qualquer obra ou atividade que 

venha a interferir com as áreas legalmente condicionadas anteriormente mencionadas.

EFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIO DE TORRES NOVAS

Conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, nos espaços florestais 

planos municipais de defesa da floresta contra incêndios

gestão de combustível na área definida para cada entidade responsável.  

No que se refere às faixas de gestão de combustível, definidas no Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de 

janeiro, estas constituem redes primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as 

funções que podem desempenhar, quer sejam de diminuição da superfície percorrida por grandes 

incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo, de redução dos efeitos 

de incêndios, protegendo de forma passiva vias de comunicação, infraestruturas e 

equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos florestais de valor especial, ou ainda de 

isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios. 

aixas de gestão de combustível, de interesse distrital, 

As redes secundárias de faixas de gestão de combustível, de interesse municipal ou local, e, no 

ção civil de populações e infraestruturas, desenvolvem -se sobre a

s linhas de transporte e distribuição de energia elétrica, a

todas as edificações, aos parques de campismo, às infra

eio, aos parques e polígonos industriais, às plataformas logísticas e aos

As redes terciárias de faixas de gestão de combustível, de interesse local, apoiam

viária, elétrica e divisional das unidades locais de gestão florestal ou agroflorestal, sendo definidas no 

instrumentos de gestão florestal. 

Na figura seguinte representam-se as faixas e mosaicos de gestão de combustível da rede 

secundária, definidos no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio (PM
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se que o impacte da exploração da Fábrica 

o entanto o impacte poderá 

pouco significativo, desde que sejam devidamente acautelados os devidos pedidos de 

promover qualquer obra ou atividade que 

icionadas anteriormente mencionadas. 

OVAS 

os espaços florestais 

loresta contra incêndios é obrigatório a 

Lei nº 17/2009, de 14 de 

ecundárias e terciárias, tendo em consideração as 

funções que podem desempenhar, quer sejam de diminuição da superfície percorrida por grandes 

incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo, de redução dos efeitos 

de incêndios, protegendo de forma passiva vias de comunicação, infraestruturas e 

equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos florestais de valor especial, ou ainda de 

de interesse distrital, desenvolvem-se nos 

de interesse municipal ou local, e, no 

se sobre as redes viárias e 

trica, as envolventes aos 

s parques de campismo, às infraestruturas e 

e polígonos industriais, às plataformas logísticas e aos 

apoiam-se nas redes 

florestal, sendo definidas no 

se as faixas e mosaicos de gestão de combustível da rede 

secundária, definidos no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio (PMDFCI) do 
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Figura 6.4 – Extrato do Mapa de Faixas e Mosaicos de Parcelas de Gestão de Combustível do Concelho de 

De acordo com o representado na 

inserida na faixa de gestão de combustível associada ao Parque Industrial de Riachos, bem como a 

edificações confinantes com terrenos agrícolas.

Conforme estabelecido no Plano Municipal de Defesa

relativamente às faixas de prote

artigo 15º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de j

de janeiro) “os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades

detenham terrenos confinantes a edificações, designadamente habitações, estaleiros,

oficinas, fábricas ou outros equipamentos, são obrigados a proceder à gestã

faixa de 50 m à volta daquelas edificações ou instalações, medida a partir da alvenaria exterior da

edificação”, de acordo com as seguinte normas

Critérios gerais 

• No estrato arbóreo, a di

desramação deve ser de 50% da altura da árvore até que esta atinja os 8 m, altura a partir da 

qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 m acima do solo.

• No estrato arbustivo e subarbustivo,

devendo simultaneamente ser cumpridas as seguintes condições:
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Extrato do Mapa de Faixas e Mosaicos de Parcelas de Gestão de Combustível do Concelho de 
Torres Novas constante do PMDFCI 

De acordo com o representado na figura anterior, a propriedade da Fábrica Torrejana encontra 

inserida na faixa de gestão de combustível associada ao Parque Industrial de Riachos, bem como a 

edificações confinantes com terrenos agrícolas. 

Conforme estabelecido no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio de Torres Novas, 

relativamente às faixas de proteção aos Edifícios integrados em espaços rurais, segundo o n

Lei nº 124/2006, de 28 de junho, (alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 

“os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, 

detenham terrenos confinantes a edificações, designadamente habitações, estaleiros,

oficinas, fábricas ou outros equipamentos, são obrigados a proceder à gestão de combustível

faixa de 50 m à volta daquelas edificações ou instalações, medida a partir da alvenaria exterior da

de acordo com as seguinte normas constantes do Anexo ao referido diploma legal

No estrato arbóreo, a distância entre as copas das árvores deve ser no mínimo de 4 m e a 

desramação deve ser de 50% da altura da árvore até que esta atinja os 8 m, altura a partir da 

qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 m acima do solo. 

No estrato arbustivo e subarbustivo, o fitovolume total não pode exceder 2000 m

devendo simultaneamente ser cumpridas as seguintes condições: 

 
Extrato do Mapa de Faixas e Mosaicos de Parcelas de Gestão de Combustível do Concelho de 

figura anterior, a propriedade da Fábrica Torrejana encontra 

inserida na faixa de gestão de combustível associada ao Parque Industrial de Riachos, bem como a 

da Floresta Contra Incêndio de Torres Novas, 

ção aos Edifícios integrados em espaços rurais, segundo o n.º 2 do 

Lei n.º 17/2009, de 14 

que, a qualquer título, 

detenham terrenos confinantes a edificações, designadamente habitações, estaleiros, armazéns, 

o de combustível numa 

faixa de 50 m à volta daquelas edificações ou instalações, medida a partir da alvenaria exterior da 

constantes do Anexo ao referido diploma legal: 

stância entre as copas das árvores deve ser no mínimo de 4 m e a 

desramação deve ser de 50% da altura da árvore até que esta atinja os 8 m, altura a partir da 

o fitovolume total não pode exceder 2000 m3/ha, 
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 o Deve ser garantida a descontinuidade horizontal

infraestrutura e o limite externo da faixa de gestão de combustíveis;

o A altura máxima da vegetação varia em função da percentagem de cobertura do solo.

• Os estratos arbóreo, arbustivo e subarbustivo remanescentes devem ser organizados 

espacialmente de forma a evitar a continuidade vertical dos diferentes estratos combustíveis.

Critérios suplementares para as faixas envolventes a edificações

oficinas, fábricas e outros equipamentos sociais e de serviços),

• As copas das árvores e dos arbustos deverão estar distanciadas no mínimo 5 m da edificação 

e nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.

• Sempre que possível, deverá ser criada uma faixa pavimentada de 1 m a 2 m de largura, 

circundando todo o edifício.

• Não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis, como lenha, 

madeira ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem como de outras substâncias 

altamente inflamáveis. 

Estas medidas deverão ser adotadas pela Fábrica Torrejana em toda a zona edificada, por forma a 

evitar a ocorrência de incêndios florestais na zona de o

conforme se verifica na Figura 6.

Relativamente às Faixas de Prote

Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro

de logística, (…) inseridos ou confinantes com espaços florestais

combustível, e sua manutenção,

100 m, competindo à respetiva entidade gestora

obrigação, à câmara municipal realizar os respe

gestora constituída para o Parque Industrial de Riachos, onde se insere a Fábrica Torrejana, compete 

assim à Câmara Municipal de Torres Novas a gestão de combustível da faixa associada a este 

parque. 

6.11 USO ATUAL DO SOLO 

A identificação e avaliação de impactes na c

da existência das potencialidades ou conflitos da Instalação em estudo com a ocupação atual do 

território. 

Uma vez que não está prevista qualquer alteração na implantação ou afetação de novas áreas de 

solo, durante a exploração da Fábrica da Torrejana, não se verifica qualquer ocorrência de impactes 

sobre o uso atual do solo.  
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Deve ser garantida a descontinuidade horizontal dos combustíveis entre a 

estrutura e o limite externo da faixa de gestão de combustíveis;

altura máxima da vegetação varia em função da percentagem de cobertura do solo.

Os estratos arbóreo, arbustivo e subarbustivo remanescentes devem ser organizados 

espacialmente de forma a evitar a continuidade vertical dos diferentes estratos combustíveis.

Critérios suplementares para as faixas envolventes a edificações (habitações, estaleiros, armazéns, 

fábricas e outros equipamentos sociais e de serviços), 

As copas das árvores e dos arbustos deverão estar distanciadas no mínimo 5 m da edificação 

e nunca se poderão projetar sobre o seu telhado. 

Sempre que possível, deverá ser criada uma faixa pavimentada de 1 m a 2 m de largura, 

circundando todo o edifício. 

Não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis, como lenha, 

ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem como de outras substâncias 

Estas medidas deverão ser adotadas pela Fábrica Torrejana em toda a zona edificada, por forma a 

evitar a ocorrência de incêndios florestais na zona de olival, definida no PMDFCI como zona florestal, 

.4. 

ente às Faixas de Proteção a polígonos industriais, segundo o n.º 11

n.º 17/2009, de 14 de janeiro, “(…), nos parques e polígonos industriais, nas plataformas 

inseridos ou confinantes com espaços florestais é obrigatória a gestão de 

combustível, e sua manutenção, de uma faixa envolvente com uma largura mínima não

m, competindo à respetiva entidade gestora ou, na sua inexistência ou não cumprimento da sua 

à câmara municipal realizar os respetivos trabalhos (…)”. Não havendo uma entidade 

a constituída para o Parque Industrial de Riachos, onde se insere a Fábrica Torrejana, compete 

assim à Câmara Municipal de Torres Novas a gestão de combustível da faixa associada a este 

A identificação e avaliação de impactes na componente do Uso Atual do Solo baseia

da existência das potencialidades ou conflitos da Instalação em estudo com a ocupação atual do 

Uma vez que não está prevista qualquer alteração na implantação ou afetação de novas áreas de 

lo, durante a exploração da Fábrica da Torrejana, não se verifica qualquer ocorrência de impactes 
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dos combustíveis entre a 

estrutura e o limite externo da faixa de gestão de combustíveis; 

altura máxima da vegetação varia em função da percentagem de cobertura do solo. 

Os estratos arbóreo, arbustivo e subarbustivo remanescentes devem ser organizados 

espacialmente de forma a evitar a continuidade vertical dos diferentes estratos combustíveis. 

(habitações, estaleiros, armazéns, 

As copas das árvores e dos arbustos deverão estar distanciadas no mínimo 5 m da edificação 

Sempre que possível, deverá ser criada uma faixa pavimentada de 1 m a 2 m de largura, 

Não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis, como lenha, 

ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem como de outras substâncias 

Estas medidas deverão ser adotadas pela Fábrica Torrejana em toda a zona edificada, por forma a 

lival, definida no PMDFCI como zona florestal, 

11 do artigo 15.º do 

industriais, nas plataformas 

é obrigatória a gestão de 

uma faixa envolvente com uma largura mínima não inferior a 

ou, na sua inexistência ou não cumprimento da sua 

Não havendo uma entidade 

a constituída para o Parque Industrial de Riachos, onde se insere a Fábrica Torrejana, compete 

assim à Câmara Municipal de Torres Novas a gestão de combustível da faixa associada a este 

omponente do Uso Atual do Solo baseia-se na aferição 

da existência das potencialidades ou conflitos da Instalação em estudo com a ocupação atual do 

Uma vez que não está prevista qualquer alteração na implantação ou afetação de novas áreas de 

lo, durante a exploração da Fábrica da Torrejana, não se verifica qualquer ocorrência de impactes 
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6.12 PATRIMÓNIO CULTURAL

6.12.1 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção 

terreno) tiveram resultados nulos, dado que não foram identificadas ocorrências patrimoniais à 

superfície do solo, na área de impacte direto e na área de impacte indireto da indústria.

Por este motivo, com os dados recolhidos, considera

patrimoniais negativos diretos e indire

Importa ainda salientar que na área de projeto o subsolo já foi substancialmente alterado e que não 

está previsto construir novos equipamen

de minimização neste setores (designadamente o acompanhamento arqueológico presencial e 

permanente). 

Neste terreno não foram identificadas ou inventariadas ocorrências patrimoniais, mas na área de

impacte indireto (já fora da área de projeto) existe uma estação de comboio que remonta aos finais do 

século XIX (n.º 1). 

Como o olival ainda conserva a topografia original do terreno, sugerem

genéricas, para serem aplicadas caso s

6.12.2 SÍNTESE DE IMPACTES 

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para a área de projeto (levantamento 

bibliográfico de informação e prospeções arqueológicas da superfície do terreno) não revelaram a 

presença de ocorrências patrimoniais e a existência de impactes negativos conhecidos (diretos e 

indiretos). Por este motivo, não há potenciais condicionantes patrimoniais determinantes para o 

licenciamento da “Fábrica Torrejana S.A.”.

Na área do olival, como a ausência 

sua inexistência no subsolo, sugere

de acompanhamento arqueológico no decorrer de qualquer 

parcela de terreno. 

Assim, em termos patrimoniais pode considerar
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PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

Os trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção 

terreno) tiveram resultados nulos, dado que não foram identificadas ocorrências patrimoniais à 

superfície do solo, na área de impacte direto e na área de impacte indireto da indústria.

Por este motivo, com os dados recolhidos, considera-se que não estão previstos impactes 

patrimoniais negativos diretos e indiretos no decorrer da exploração deste projeto.

Importa ainda salientar que na área de projeto o subsolo já foi substancialmente alterado e que não 

está previsto construir novos equipamentos, por conseguinte poderá não se justificar qualquer ação 

de minimização neste setores (designadamente o acompanhamento arqueológico presencial e 

Neste terreno não foram identificadas ou inventariadas ocorrências patrimoniais, mas na área de

impacte indireto (já fora da área de projeto) existe uma estação de comboio que remonta aos finais do 

Como o olival ainda conserva a topografia original do terreno, sugerem-se medidas de mitigação 

genéricas, para serem aplicadas caso se opte por ampliar a fábrica. 

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para a área de projeto (levantamento 

bibliográfico de informação e prospeções arqueológicas da superfície do terreno) não revelaram a 

orrências patrimoniais e a existência de impactes negativos conhecidos (diretos e 

indiretos). Por este motivo, não há potenciais condicionantes patrimoniais determinantes para o 

licenciamento da “Fábrica Torrejana S.A.”. 

Na área do olival, como a ausência de ocorrências patrimoniais à superfície do terreno, não significa a 

sua inexistência no subsolo, sugere-se, como medida preventiva de impactes negativos, a realização 

de acompanhamento arqueológico no decorrer de qualquer futura empreitada a realizar nest

Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto proposto para análise.

Os trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção arqueológica do 

terreno) tiveram resultados nulos, dado que não foram identificadas ocorrências patrimoniais à 

superfície do solo, na área de impacte direto e na área de impacte indireto da indústria. 

que não estão previstos impactes 

no decorrer da exploração deste projeto. 

Importa ainda salientar que na área de projeto o subsolo já foi substancialmente alterado e que não 

tos, por conseguinte poderá não se justificar qualquer ação 

de minimização neste setores (designadamente o acompanhamento arqueológico presencial e 

Neste terreno não foram identificadas ou inventariadas ocorrências patrimoniais, mas na área de 

impacte indireto (já fora da área de projeto) existe uma estação de comboio que remonta aos finais do 

se medidas de mitigação 

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para a área de projeto (levantamento 

bibliográfico de informação e prospeções arqueológicas da superfície do terreno) não revelaram a 

orrências patrimoniais e a existência de impactes negativos conhecidos (diretos e 

indiretos). Por este motivo, não há potenciais condicionantes patrimoniais determinantes para o 

de ocorrências patrimoniais à superfície do terreno, não significa a 

se, como medida preventiva de impactes negativos, a realização 

empreitada a realizar nesta nova 

se como viável o projeto proposto para análise. 
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 6.13 PAISAGEM 

Relativamente ao fator ambiental Paisagem, considera

da unidade industrial em apreço.

Dado tratar-se de uma instalação existente, onde não se prevê a ampliação ou construção de novas 

edificações, importa ainda assim efetuar uma análise em termos de conformidade com 

regulamentação específica no âmbito do descritor paisagem, nomeadame

gestão territorial aplicáveis ao local, identificados no capítulo de caraterização do ambiente afetado 

pelo projeto. 

Neste campo há a referir que, de acordo com o PROT

UT10 – Lezíria do Tejo corresponde a uma unidade onde dado o tipo de agricultura nela 

predominante, ocorre um elevado potencial energético em biocombustíveis, cuja produção é uma das 

principais atividades da Fábrica Torrejana, S.A.

O PROT-OVT identifica também, como uma das princ

ordenamento e gestão da paisagem para a unidade territorial vizinha, a UT9 

expansão das áreas de olival com vista à produção de Azeites do Ribatejo (DOP). Outra atividade da 

Fábrica Torrejana, a refinação e embalamento de azeites assume assim, uma importância muito 

significativa, na manutenção e sustentabilidade do setor da produção de azeites ao nível do concelho 

e no contexto regional, e das condições de competitividade e afirmação dos azeites

com reconhecida qualidade. 

É de salientar que nas áreas de olival ribatejano, ocorreu durante algumas décadas uma redução da 

produção total, devido a fatores como o abandono progressivo das manchas de olival, ou pela falta de 

mão-de-obra ou pelos elevados custos das operações de exploração associadas e correspondente 

reduzida rentabilidade das explorações, em particular nas manchas ou em mosaico de policulturas 

existentes nas zonas de colinas. 

Nos últimos anos, verificou-se um aumento da p

potenciado pelo aumento do preço do azeite, associado à ideia de um alimento saudável e 

amplamente divulgado sendo um elemento indispensável na “dieta mediterrânica” recentemente 

classificada como Património Cultur

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) durante a 8.ª Sessão do Comité Intergovernamental 

para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO.

Neste cenário de mercado e em resulta

empresas do setor, no aumento da notoriedade das marcas mais reconhecidas ao nível nacional, 

bem como na sua divulgação e afirmação no mercado internacional com o consequente aumento de 

exportações e procura, e de investimentos realizados na modernização e melhoramento de processos 
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Relativamente ao fator ambiental Paisagem, considera-se como impacte não minimizável a presença 

apreço. 

se de uma instalação existente, onde não se prevê a ampliação ou construção de novas 

edificações, importa ainda assim efetuar uma análise em termos de conformidade com 

regulamentação específica no âmbito do descritor paisagem, nomeadamente os instrumentos de 

gestão territorial aplicáveis ao local, identificados no capítulo de caraterização do ambiente afetado 

Neste campo há a referir que, de acordo com o PROT-OVT (RCM n.º 64-A/2009 de 23 de junho) a 

orresponde a uma unidade onde dado o tipo de agricultura nela 

predominante, ocorre um elevado potencial energético em biocombustíveis, cuja produção é uma das 

principais atividades da Fábrica Torrejana, S.A. 

OVT identifica também, como uma das principais diretrizes relevantes em termos de 

ordenamento e gestão da paisagem para a unidade territorial vizinha, a UT9 – 

expansão das áreas de olival com vista à produção de Azeites do Ribatejo (DOP). Outra atividade da 

a refinação e embalamento de azeites assume assim, uma importância muito 

significativa, na manutenção e sustentabilidade do setor da produção de azeites ao nível do concelho 

e no contexto regional, e das condições de competitividade e afirmação dos azeites

É de salientar que nas áreas de olival ribatejano, ocorreu durante algumas décadas uma redução da 

produção total, devido a fatores como o abandono progressivo das manchas de olival, ou pela falta de 

ou pelos elevados custos das operações de exploração associadas e correspondente 

reduzida rentabilidade das explorações, em particular nas manchas ou em mosaico de policulturas 

 

se um aumento da procura e alguma estabilização da produção 

potenciado pelo aumento do preço do azeite, associado à ideia de um alimento saudável e 

amplamente divulgado sendo um elemento indispensável na “dieta mediterrânica” recentemente 

classificada como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) durante a 8.ª Sessão do Comité Intergovernamental 

para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO. 

Neste cenário de mercado e em resultado de novos investimentos realizados pelas diversas 

empresas do setor, no aumento da notoriedade das marcas mais reconhecidas ao nível nacional, 

bem como na sua divulgação e afirmação no mercado internacional com o consequente aumento de 

ura, e de investimentos realizados na modernização e melhoramento de processos 
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se como impacte não minimizável a presença 

se de uma instalação existente, onde não se prevê a ampliação ou construção de novas 

edificações, importa ainda assim efetuar uma análise em termos de conformidade com 

nte os instrumentos de 

gestão territorial aplicáveis ao local, identificados no capítulo de caraterização do ambiente afetado 

A/2009 de 23 de junho) a 

orresponde a uma unidade onde dado o tipo de agricultura nela 

predominante, ocorre um elevado potencial energético em biocombustíveis, cuja produção é uma das 

ipais diretrizes relevantes em termos de 

 Colinas do Tejo – a 

expansão das áreas de olival com vista à produção de Azeites do Ribatejo (DOP). Outra atividade da 

a refinação e embalamento de azeites assume assim, uma importância muito 

significativa, na manutenção e sustentabilidade do setor da produção de azeites ao nível do concelho 

e no contexto regional, e das condições de competitividade e afirmação dos azeites de toda a região 

É de salientar que nas áreas de olival ribatejano, ocorreu durante algumas décadas uma redução da 

produção total, devido a fatores como o abandono progressivo das manchas de olival, ou pela falta de 

ou pelos elevados custos das operações de exploração associadas e correspondente 

reduzida rentabilidade das explorações, em particular nas manchas ou em mosaico de policulturas 

rocura e alguma estabilização da produção 

potenciado pelo aumento do preço do azeite, associado à ideia de um alimento saudável e 

amplamente divulgado sendo um elemento indispensável na “dieta mediterrânica” recentemente 

al Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) durante a 8.ª Sessão do Comité Intergovernamental 

do de novos investimentos realizados pelas diversas 

empresas do setor, no aumento da notoriedade das marcas mais reconhecidas ao nível nacional, 

bem como na sua divulgação e afirmação no mercado internacional com o consequente aumento de 

ura, e de investimentos realizados na modernização e melhoramento de processos 
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das unidades industriais existentes em que se inclui a Fábrica Torrejana, pode considerar

renovação e expansão das áreas de olival com vista à produção de azeites, conf

no PROT-OVT, será um efeito potenciado através da manutenção da atividade nesta instalação, e 

que o seu licenciamento e viabilização se traduz num impacte positivo ao nível da paisagem no 

contexto regional, revestindo-se de grande importâ

6.14 GESTÃO DE RESÍDUOS 

6.14.1 METODOLOGIA 

Neste capítulo são apresentados e caracterizados os resíduos gerados na fase de exploração da 

unidade industrial (no cenário presente). Serão avaliados os impactes no ambiente e sistemas de 

gestão previstos, identificando os destinos final adotados, consoa

6.14.2 IMPACTES ASSOCIADOS À G

A produção de resíduos na unidade industrial em estudo é proveniente das seguintes atividades:

•••• Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)

depositados em contentores de 

higiene e limpeza da autarquia;

•••• Resíduos Recicláveis: resíduos de embalagens de plástico, papel e papelão, vidro, 

provenientes da secção de embalamento de óleos e a

depositados no parque de resíduos existente na instalação industrial e são recolhidos pelos 

operadores licenciados constantes no quadro seguinte. Os óleos alimentares usados são 

recolhidos por empresa licenciada;

•••• Resíduos Industriais: resíduos perigosos e não perigosos produzidos durante o processo 

produtivo. Estes resíduos recicláveis são depositados no parque de resíduos existente na 

instalação industrial e são recolhidos pelos operadores licenciado

seguinte; 

•••• Lamas de ETAR: material proveniente do processo de tratamento da Estação de Tratamento 

de Águas Residuais. 

No quadro seguinte enumeram-

resíduos que são gerados na fase de explo

indicada uma estimativa da quantidade produzida anualmente, de acordo com os dados mais 

recentes submetidos no âmbito do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR), correspondente 

ao ano de 2013. 
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das unidades industriais existentes em que se inclui a Fábrica Torrejana, pode considerar

renovação e expansão das áreas de olival com vista à produção de azeites, conf

OVT, será um efeito potenciado através da manutenção da atividade nesta instalação, e 

que o seu licenciamento e viabilização se traduz num impacte positivo ao nível da paisagem no 

se de grande importância em termos socioeconómicos.

RESÍDUOS / SUBPRODUTOS  

Neste capítulo são apresentados e caracterizados os resíduos gerados na fase de exploração da 

unidade industrial (no cenário presente). Serão avaliados os impactes no ambiente e sistemas de 

gestão previstos, identificando os destinos final adotados, consoante a tipologia de resíduos. 

GESTÃO DE RESÍDUOS  

A produção de resíduos na unidade industrial em estudo é proveniente das seguintes atividades:

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU): Provenientes do refeitório, instalações sanitárias, 

depositados em contentores de 120 litros do estabelecimento e recolhidos pelos serviços de 

higiene e limpeza da autarquia; 

: resíduos de embalagens de plástico, papel e papelão, vidro, 

provenientes da secção de embalamento de óleos e azeites. Estes resíduos recicláveis são 

depositados no parque de resíduos existente na instalação industrial e são recolhidos pelos 

operadores licenciados constantes no quadro seguinte. Os óleos alimentares usados são 

recolhidos por empresa licenciada; 

resíduos perigosos e não perigosos produzidos durante o processo 

Estes resíduos recicláveis são depositados no parque de resíduos existente na 

instalação industrial e são recolhidos pelos operadores licenciados constantes no qu

: material proveniente do processo de tratamento da Estação de Tratamento 

-se e classificam-se, de acordo com a LER, os diferentes tipos de 

resíduos que são gerados na fase de exploração da unidade industrial. Para cada tipo de resíduos é 

indicada uma estimativa da quantidade produzida anualmente, de acordo com os dados mais 

recentes submetidos no âmbito do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR), correspondente 

das unidades industriais existentes em que se inclui a Fábrica Torrejana, pode considerar-se que a 

renovação e expansão das áreas de olival com vista à produção de azeites, conforme estabelecido 

OVT, será um efeito potenciado através da manutenção da atividade nesta instalação, e 

que o seu licenciamento e viabilização se traduz num impacte positivo ao nível da paisagem no 

ncia em termos socioeconómicos. 

Neste capítulo são apresentados e caracterizados os resíduos gerados na fase de exploração da 

unidade industrial (no cenário presente). Serão avaliados os impactes no ambiente e sistemas de 

nte a tipologia de resíduos.  

A produção de resíduos na unidade industrial em estudo é proveniente das seguintes atividades: 

: Provenientes do refeitório, instalações sanitárias, sendo 

litros do estabelecimento e recolhidos pelos serviços de 

: resíduos de embalagens de plástico, papel e papelão, vidro, 

zeites. Estes resíduos recicláveis são 

depositados no parque de resíduos existente na instalação industrial e são recolhidos pelos 

operadores licenciados constantes no quadro seguinte. Os óleos alimentares usados são 

resíduos perigosos e não perigosos produzidos durante o processo 

Estes resíduos recicláveis são depositados no parque de resíduos existente na 

s constantes no quadro 

: material proveniente do processo de tratamento da Estação de Tratamento 

se, de acordo com a LER, os diferentes tipos de 

ração da unidade industrial. Para cada tipo de resíduos é 

indicada uma estimativa da quantidade produzida anualmente, de acordo com os dados mais 

recentes submetidos no âmbito do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR), correspondente 
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Quadro 6.6 – Tipos e quantidades de resíduos gerados na fase de exploração (dados extraídos do 

Resíduo Identificação 
LER 

Quantidade 
Atual

Mistura de RSU 20 03 01 0,5 ton/ano

Lamas da ETAR 02 03 05 93,68
ton/ano

Terras de branqueamento 02 03 99 152,58
ton/ano

Resinas de permuta iónica saturadas 
e usadas 11 01 16* 

0,027 
ton/ano

Óleos de motores, transmissões e 
lubrificação 13 02 08 * 0.442

ton/ano

Outros resíduos de óleos usados 13 08 99* 0.939 
ton/ano

Outros solventes e misturas de 
solventes 14 06 03* 1.59 ton/ano

Embalagens de madeira 15 01 03 1,1 ton/ano
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Tipos e quantidades de resíduos gerados na fase de exploração (dados extraídos do MIRR de 201

Quantidade 
Atual 

Local de produção 
/ atividade Acondicionamento Destino final 

ton/ano Refeitório e 
sanitários Contentores de 120l Valorização 

93,68 
ton/ano 

Funcionamento da 
ETAR Tanque Valorização – 

Compostagem 20 vezes por ano

152,58 
ton/ano Linha de produção Sacos – Big bags Valorização – 

Compostagem 

0,027 
ton/ano 

Máquina de lavar 
Louça do laboratório Saco Valorização 

442 
ton/ano 

Linha de produção 
(vários 

equipamentos 
mecânicos) 

Tanque 
Valorização – 

Refinação de óleos 
e reutilizações 

0.939 
ton/ano 

Linha de produção 
(vários 

equipamentos 
mecânicos) 

Tambor Valorização  

ton/ano Linha de produção Caixa Valorização 

ton/ano Embalamento e 
expedição Contentor Valorização 

MIRR de 2013)  

Periodicidade 
(Média) 

Nome Operador 
Gestão Resíduos 

(Destinatário) 

2 vezes por 
semana Recolha Municipal 

20 vezes por ano Componatura, Lda. 

8 vezes por ano 

Componatura, Lda. 
Terra Fértil, Gestão e 

Valorização de Resíduos, 
Lda. 

1 vez por ano Correia & Correia, Lda. 

1 vez por ano Correia & Correia, Lda. 

1 vez por ano Correia & Correia, Lda. 

2 vezes por ano Correia & Correia, Lda. 

1 vez de 2 em 2 
anos 

Operador autorizado (a 
definir em cada transporte) 
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Resíduo Identificação 
LER 

Quantidade 
Atual

Mistura de embalagens 15 01 06 22,26
ton/ano

Embalagens de vidro 15 01 07 0.98 ton/ano

Embalagens contendo ou 
contaminadas por resíduos de 

substâncias perigosas 
15 01 10* 0.767

ton/ano

Absorventes, materiais filtrantes 
(incluindo filtros de óleo), panos de 
limpeza e vestuário de protecção, 

contaminados por substâncias 
perigosas 

15 02 02* 0.104on/ano

Absorventes, materiais filtrantes, 
panos de limpeza e vestuário de 

protecção, contaminados por 
substâncias perigosas (não 

abrangidos no anterior) 

15 02 03 0.737
ton/ano

Filtros de óleo 16 01 07* 0.086
ton/ano

Lâmpadas fluorescentes e outros 
resíduos contendo mercúrio 20 01 21* 0.02 ton/ano

Óleos e gorduras não abrangidas em 
200125 20 01 26* 3.427

ton/ano

Quantidade 
Atual 

Local de produção 
/ atividade Acondicionamento Destino final 

22,26 
ton/ano 

Embalamento e 
expedição 

Contentores, paletes 
ou caixas Valorização 27 vezes por 

ton/ano Embalamento e 
expedição Contentor Valorização 

0.767 
ton/ano Linha de produção Caixa Valorização 

on/ano Linha de produção Caixa Eliminação 

0.737 
ton/ano Linha de produção Caixa ou tambor Valorização 

86 
ton/ano 

Linha de produção 
(vários 

equipamentos 
mecânicos) 

Caixa ou tambor Valorização 

ton/ano Pavilhões industriais Caixa Valorização 

3.427 
ton/ano 

Produção de 
Biodiesel Contentor Valorização 1 vez 

Periodicidade 
(Média) 

Nome Operador 
Gestão Resíduos 

(Destinatário) 

27 vezes por ano 

Resitejo – Ecocentro da 
Chamusca 

RGT – Recolha, Gestão e 
Transporte de Inertes, Lda 

2 vezes por ano Resitejo – Ecocentro da 
Chamusca 

4 vezes por ano Correia & Correia, Lda. 

2 vezes por ano Correia & Correia, Lda. 

5 vezes por ano Correia & Correia, Lda. 

1 vez de 2 em 2 
anos Correia & Correia, Lda. 

2 vezes por ano Correia & Correia, Lda. 

1 vez por ano ou 
de 2 em 2 anos Correia & Correia, Lda. 
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Quadro 6.7 – Tipos e quantidades de subprodutos gerados na fase de exploração (dados de registos de 2013) 

Resíduo Quantidade produzida

Ácidos gordos da refinaria 

Massas de neutralização 5.283 ton/ano

Glicerina 10397
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Tipos e quantidades de subprodutos gerados na fase de exploração (dados de registos de 2013) 

Quantidade produzida Local de produção / atividade Nome Operador
Gestão Resíduos (Destinatário)

40 ton Linha de produção Olivene

5.283 ton/ano Linha de produção Leopoldino Freitas e Óleo Torres

10397 ton/ano Linha de produção IP Specialities, Saipol, Cegeco e Promor

Tipos e quantidades de subprodutos gerados na fase de exploração (dados de registos de 2013)  

Nome Operador 
Gestão Resíduos (Destinatário) 

Olivene 

Leopoldino Freitas e Óleo Torres 

IP Specialities, Saipol, Cegeco e Promor 
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Todos os resíduos e subprodutos gerados na 

final adequado através de operadores licenciados para o efeito. Assim, os impactes associados à 

gestão de resíduos e subprodutos

significativos, permanentes e irreversíveis.

As misturas de resíduos, os resíduos das embalagens de papel e cartão, das embalagens de plástico, 

das embalagens de vidro e as embalagens de madeira provêm da atividade de embalamento e 

expedição de produtos final, sendo de imediato separados e acondicionados devidamente em local 

próprio para o efeito – parque de resíduos existente em local coberto e impermeabilizado, para 

posterior envio a destino final adequado com vista à valorização. Nas figuras seguintes po

visualiza-se o espaço destinado ao armazenamento temporário deste tipo de resíduos.

Figura 6.5 – Parque de resíduos – 
plástico e cartão 

 

Nas figuras seguintes pode visualizar

adequado) das terras de branqueamento utilizadas no processo de produção (na operação de 

branqueamentos do óleo/azeita na sua refinação). Conforme referi

das terras de branqueamento é acondicionado em sacos do tipo “big bag”. 

Figura 6.7 – Big Bags de armazenamento 
temporário de terras de branqueamento
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Todos os resíduos e subprodutos gerados na unidade industrial serão recolhidos e enviados a destino 

final adequado através de operadores licenciados para o efeito. Assim, os impactes associados à 

e subprodutos, na atual fase de exploração, classificam-se de negativos pouco 

significativos, permanentes e irreversíveis. 

As misturas de resíduos, os resíduos das embalagens de papel e cartão, das embalagens de plástico, 

das embalagens de vidro e as embalagens de madeira provêm da atividade de embalamento e 

nal, sendo de imediato separados e acondicionados devidamente em local 

parque de resíduos existente em local coberto e impermeabilizado, para 

posterior envio a destino final adequado com vista à valorização. Nas figuras seguintes po

se o espaço destinado ao armazenamento temporário deste tipo de resíduos.

 
 compactador de Figura 6.6 – Caixas de armazenamento temporário 

de resíduos de embalagens de vidro

Nas figuras seguintes pode visualizar-se o acondicionamento (para posterior transporte a destino final 

adequado) das terras de branqueamento utilizadas no processo de produção (na operação de 

branqueamentos do óleo/azeita na sua refinação). Conforme referido no quadro anterior, o resíduo 

das terras de branqueamento é acondicionado em sacos do tipo “big bag”.  

 
Big Bags de armazenamento 

temporário de terras de branqueamento 
Figura 6.8 – Big Bags para terras de branqueamento 

após a respetiva utilização

unidade industrial serão recolhidos e enviados a destino 

final adequado através de operadores licenciados para o efeito. Assim, os impactes associados à 

se de negativos pouco 

As misturas de resíduos, os resíduos das embalagens de papel e cartão, das embalagens de plástico, 

das embalagens de vidro e as embalagens de madeira provêm da atividade de embalamento e 

nal, sendo de imediato separados e acondicionados devidamente em local 

parque de resíduos existente em local coberto e impermeabilizado, para 

posterior envio a destino final adequado com vista à valorização. Nas figuras seguintes pode 

se o espaço destinado ao armazenamento temporário deste tipo de resíduos. 

 

Caixas de armazenamento temporário 
de resíduos de embalagens de vidro  

se o acondicionamento (para posterior transporte a destino final 

adequado) das terras de branqueamento utilizadas no processo de produção (na operação de 

do no quadro anterior, o resíduo 

 
Big Bags para terras de branqueamento 
após a respetiva utilização  
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Na figura seguinte, visualiza-se mais um espaço do parque de resíduos, cobe

impermeabilizado, este reservado aos recipientes 

substâncias perigosas entre outro tipo de resíduos não perigosos

Figura 6.9 – Parque de resíduos 

No refeitório, apesar de não serem confecionadas refeições, são produzidos RSU pelos seus 

utilizadores. Estes resíduos, juntamente com os provenientes dos

sanitárias da instalação industrial são 

destino final adequado. 

6.15 ANÁLISE DE RISCOS 

6.15.1 METODOLOGIA 

No presente capítulo, procede-se à análise de riscos 

em apreço, avaliando as respetivas consequências dos mesmos sobre o ambiente em

também identificadas as medidas adotadas na unidade industrial que permitem já reduzir a 

probabilidade de ocorrência dos riscos

Importa referir que, neste capítulo, apenas estarão em evidência os riscos inerentes à ocorrência de 

um acontecimento indesejável específico, num determinado período de tempo, que por efeito direto 

ou indireto, tenha consequências negativas imediatas, induzindo perigos para a saúde humana e para 

a qualidade do ambiente, considerando

exploração da instalação se encontra analisada no âmbito de estudos específicos já realizados.

6.15.2 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE 

A atividade industrial poderá estar associada à probabilidade de ocorrência de alguns 

eventuais danos sobre os valores ambientais do meio envolvente. Seguidamente identificam

riscos ambientais mais relevantes, associados à exploração da unidade industrial.
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se mais um espaço do parque de resíduos, cobe

impermeabilizado, este reservado aos recipientes contendo ou contaminados por resíduos de 

entre outro tipo de resíduos não perigosos. 

 

Parque de resíduos – local de armazenamento de recipientes de produtos 
químicos 

, apesar de não serem confecionadas refeições, são produzidos RSU pelos seus 

utilizadores. Estes resíduos, juntamente com os provenientes dos escritórios

sanitárias da instalação industrial são armazenados em contentores de 120 l para encaminhamento a 

se à análise de riscos associados à exploração da unidade industrial 

em apreço, avaliando as respetivas consequências dos mesmos sobre o ambiente em

também identificadas as medidas adotadas na unidade industrial que permitem já reduzir a 

dos riscos. 

Importa referir que, neste capítulo, apenas estarão em evidência os riscos inerentes à ocorrência de 

to indesejável específico, num determinado período de tempo, que por efeito direto 

ou indireto, tenha consequências negativas imediatas, induzindo perigos para a saúde humana e para 

a qualidade do ambiente, considerando-se que a análise de riscos humanos e

exploração da instalação se encontra analisada no âmbito de estudos específicos já realizados.

VALIAÇÃO DE RISCOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

A atividade industrial poderá estar associada à probabilidade de ocorrência de alguns 

eventuais danos sobre os valores ambientais do meio envolvente. Seguidamente identificam

riscos ambientais mais relevantes, associados à exploração da unidade industrial.
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se mais um espaço do parque de resíduos, coberto, fechado e 

contendo ou contaminados por resíduos de 

local de armazenamento de recipientes de produtos 

, apesar de não serem confecionadas refeições, são produzidos RSU pelos seus 

escritórios e nas instalações 

l para encaminhamento a 

exploração da unidade industrial 

em apreço, avaliando as respetivas consequências dos mesmos sobre o ambiente em geral. São 

também identificadas as medidas adotadas na unidade industrial que permitem já reduzir a 

Importa referir que, neste capítulo, apenas estarão em evidência os riscos inerentes à ocorrência de 

to indesejável específico, num determinado período de tempo, que por efeito direto 

ou indireto, tenha consequências negativas imediatas, induzindo perigos para a saúde humana e para 

se que a análise de riscos humanos e materiais da 

exploração da instalação se encontra analisada no âmbito de estudos específicos já realizados. 

A atividade industrial poderá estar associada à probabilidade de ocorrência de alguns riscos com 

eventuais danos sobre os valores ambientais do meio envolvente. Seguidamente identificam-se os 

riscos ambientais mais relevantes, associados à exploração da unidade industrial. 
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Riscos de afetação da segurança e qualidade de vida das populações e
da envolvente da área de estudo e das zonas dos percursos rodoviários e ferroviários da 
instalação industrial 
 

Este constitui um risco inerente à exploração da unidade industrial, designadamente associado à 

circulação geral de veículos de e para a instalação, principalmente os de transporte de matérias 

primas, de produto final e de resíduos. Também neste caso importa referir os transportes ferroviários 

realizados de produto final da unidade industrial.

 

A circulação rodoviária e ferroviária inerente à exploração da fábrica constitui uma ação perturbadora 

sobre a envolvente dos percursos efetuados, originando eventualmente, alguma degradação dos 

pisos e desnivelamentos dos pavimentos das vias utilizadas e 

consequentes de diminuição da segurança rodoviária. 

No transporte rodoviário e ferroviário associado à unidade industrial, realça

acidental de substâncias com elevada carga poluente, sobretudo para

Esta situação, caso ocorra, ocasiona um impacte negativo, significativo a muito significativo, 

temporário e reversível. 

Riscos de afetação da qualidade geral do ambiente pela contaminação acidental do meio 

envolvente à unidade industrial

Os riscos de contaminação podem resultar de várias atividades do processo de produção industrial. 

Este risco corresponde à ocorrência de um derrame acidental de substância com carga poluente que 

gere episódios de contaminação acidental da área d

envolvente. Tais poluentes poderão ser, a exemplo, hidrocarbonetos, óleos usados de motores, 

substâncias químicas utilizadas no processo de produção, combustíveis (considerando o depósito de 

combustível e ponto de abastecimento existente na instalação para a respetiva frota), matérias

primas do processo de produção tais como: metanol, metilato de sódio, ácido cítrico, ácido clorídrico, 

ácido fosfórico, óleos crus, azeite lampante, entre outras e produtos finais tais

refinados, glicerina e biodiesel. Esta situação, caso ocorra, ocasiona um impacte negativo, 

significativo a muito significativo, temporário e reversível.

A operação de remoção de lamas provenientes da EPTAR poderá induzir a impactes 

significativos na qualidade das águas (quer superficiais quer subterrâneas) e nos solos, caso ocorra 

uma descarga no meio natural não controlada destas lamas. Salienta

reduzida, de ocorrência de situações acidentais de 

ao esgotamento do sistema, quer devido à ocorrência de situações irregulares em operações de 

limpeza. Esta situação, caso ocorra, ocasiona um impacte negativo, significativo a muito significativo, 

temporário e reversível. 
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Riscos de afetação da segurança e qualidade de vida das populações e da qualidade ambiental 
da envolvente da área de estudo e das zonas dos percursos rodoviários e ferroviários da 

Este constitui um risco inerente à exploração da unidade industrial, designadamente associado à 

los de e para a instalação, principalmente os de transporte de matérias 

primas, de produto final e de resíduos. Também neste caso importa referir os transportes ferroviários 

realizados de produto final da unidade industrial. 

A circulação rodoviária e ferroviária inerente à exploração da fábrica constitui uma ação perturbadora 

sobre a envolvente dos percursos efetuados, originando eventualmente, alguma degradação dos 

pisos e desnivelamentos dos pavimentos das vias utilizadas e a afetação da circulação com riscos 

consequentes de diminuição da segurança rodoviária.  

No transporte rodoviário e ferroviário associado à unidade industrial, realça-se o risco de derrame 

acidental de substâncias com elevada carga poluente, sobretudo para os solos e linhas de água. 

Esta situação, caso ocorra, ocasiona um impacte negativo, significativo a muito significativo, 

Riscos de afetação da qualidade geral do ambiente pela contaminação acidental do meio 

industrial 

Os riscos de contaminação podem resultar de várias atividades do processo de produção industrial. 

Este risco corresponde à ocorrência de um derrame acidental de substância com carga poluente que 

gere episódios de contaminação acidental da área da propriedade da unidade industrial e sua 

envolvente. Tais poluentes poderão ser, a exemplo, hidrocarbonetos, óleos usados de motores, 

substâncias químicas utilizadas no processo de produção, combustíveis (considerando o depósito de 

abastecimento existente na instalação para a respetiva frota), matérias

primas do processo de produção tais como: metanol, metilato de sódio, ácido cítrico, ácido clorídrico, 

ácido fosfórico, óleos crus, azeite lampante, entre outras e produtos finais tais como: óleos e azeites 

refinados, glicerina e biodiesel. Esta situação, caso ocorra, ocasiona um impacte negativo, 

significativo a muito significativo, temporário e reversível. 

A operação de remoção de lamas provenientes da EPTAR poderá induzir a impactes 

significativos na qualidade das águas (quer superficiais quer subterrâneas) e nos solos, caso ocorra 

uma descarga no meio natural não controlada destas lamas. Salienta-se a probabilidade, embora 

reduzida, de ocorrência de situações acidentais de derrame de águas residuais e lamas quer devido 

ao esgotamento do sistema, quer devido à ocorrência de situações irregulares em operações de 

limpeza. Esta situação, caso ocorra, ocasiona um impacte negativo, significativo a muito significativo, 

da qualidade ambiental 
da envolvente da área de estudo e das zonas dos percursos rodoviários e ferroviários da 

Este constitui um risco inerente à exploração da unidade industrial, designadamente associado à 

los de e para a instalação, principalmente os de transporte de matérias 

primas, de produto final e de resíduos. Também neste caso importa referir os transportes ferroviários 

A circulação rodoviária e ferroviária inerente à exploração da fábrica constitui uma ação perturbadora 

sobre a envolvente dos percursos efetuados, originando eventualmente, alguma degradação dos 

a afetação da circulação com riscos 

se o risco de derrame 

os solos e linhas de água.  

Esta situação, caso ocorra, ocasiona um impacte negativo, significativo a muito significativo, 

Riscos de afetação da qualidade geral do ambiente pela contaminação acidental do meio 

Os riscos de contaminação podem resultar de várias atividades do processo de produção industrial. 

Este risco corresponde à ocorrência de um derrame acidental de substância com carga poluente que 

a propriedade da unidade industrial e sua 

envolvente. Tais poluentes poderão ser, a exemplo, hidrocarbonetos, óleos usados de motores, 

substâncias químicas utilizadas no processo de produção, combustíveis (considerando o depósito de 

abastecimento existente na instalação para a respetiva frota), matérias-

primas do processo de produção tais como: metanol, metilato de sódio, ácido cítrico, ácido clorídrico, 

como: óleos e azeites 

refinados, glicerina e biodiesel. Esta situação, caso ocorra, ocasiona um impacte negativo, 

A operação de remoção de lamas provenientes da EPTAR poderá induzir a impactes negativos 

significativos na qualidade das águas (quer superficiais quer subterrâneas) e nos solos, caso ocorra 

se a probabilidade, embora 

derrame de águas residuais e lamas quer devido 

ao esgotamento do sistema, quer devido à ocorrência de situações irregulares em operações de 

limpeza. Esta situação, caso ocorra, ocasiona um impacte negativo, significativo a muito significativo, 
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Os impactes associados a estes riscos assumem a magnitude de significativos, apesar de 

constituírem situações que apresentam reduzida probabilidade de ocorrência dadas as medidas de 

segurança adotadas pela empresa. Refere

acidentais poderão ter consequências mais gravosas são as áreas agrícolas em exploração na 

envolvente da unidade industrial bem como as zonas que drenam para as linhas de água afluentes ao 

Rio Almonda, na área de estudo.

É importante realçar que a empresa adotou todas as medidas de segurança para a contenção de 

derrames decorrentes de rutura ou colapso de reservatórios de substâncias perigosas e mantem 

verificadas com a frequência obrigatória as estruturas de armazenamento d

Em caso de derrame ou lavagens de pavimentos em locais da fábrica não abrangidos pela rede de 

efluentes industriais, as águas pluviais passam no decantador de pluviais e são encaminhadas 

(através de bomba aí instalada) ao tanque de homogeneizaç

tratadas. 

Nas figuras seguintes, podem visualizar

reservatórios existentes na unidade industrial.

Figura 6.10 – Isolamento de segurança e 
estrutura de proteção do reservatório de azoto 

líquido 
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Os impactes associados a estes riscos assumem a magnitude de significativos, apesar de 

constituírem situações que apresentam reduzida probabilidade de ocorrência dadas as medidas de 

segurança adotadas pela empresa. Refere-se que os locais mais críticos, onde tais ocorrências 

acidentais poderão ter consequências mais gravosas são as áreas agrícolas em exploração na 

envolvente da unidade industrial bem como as zonas que drenam para as linhas de água afluentes ao 

Rio Almonda, na área de estudo. 

importante realçar que a empresa adotou todas as medidas de segurança para a contenção de 

derrames decorrentes de rutura ou colapso de reservatórios de substâncias perigosas e mantem 

verificadas com a frequência obrigatória as estruturas de armazenamento das mesmas. 

Em caso de derrame ou lavagens de pavimentos em locais da fábrica não abrangidos pela rede de 

efluentes industriais, as águas pluviais passam no decantador de pluviais e são encaminhadas 

(através de bomba aí instalada) ao tanque de homogeneização da EPTAR para serem devidamente 

Nas figuras seguintes, podem visualizar-se as estruturas de contenção de derrames de vários 

reservatórios existentes na unidade industrial. 

 

Isolamento de segurança e 
reservatório de azoto 

Figura 6.11 – Bacias de retenção de reservatórios de 
armazenamento de óleo cru 
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Os impactes associados a estes riscos assumem a magnitude de significativos, apesar de 

constituírem situações que apresentam reduzida probabilidade de ocorrência dadas as medidas de 

críticos, onde tais ocorrências 

acidentais poderão ter consequências mais gravosas são as áreas agrícolas em exploração na 

envolvente da unidade industrial bem como as zonas que drenam para as linhas de água afluentes ao 

importante realçar que a empresa adotou todas as medidas de segurança para a contenção de 

derrames decorrentes de rutura ou colapso de reservatórios de substâncias perigosas e mantem 

as mesmas.  

Em caso de derrame ou lavagens de pavimentos em locais da fábrica não abrangidos pela rede de 

efluentes industriais, as águas pluviais passam no decantador de pluviais e são encaminhadas 

ão da EPTAR para serem devidamente 

se as estruturas de contenção de derrames de vários 

 

Bacias de retenção de reservatórios de 
armazenamento de óleo cru  
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Figura 6.12 – Local de armazenamento de 
lubrificantes 

 

 

Figura 6.14 – Bacia de retenção de 
reservatórios de glicerina e de oleína
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Local de armazenamento de Figura 6.13 – Armazém de armazenamento de óleos de 
lubrificação e outros materiais 

Bacia de retenção de 
glicerina e de oleína 

Figura 6.15 – Sistema de drenagem para a EPTAR da bacia 
de retenção de glicerina e oleína

Armazém de armazenamento de óleos de 
lubrificação e outros materiais  

Sistema de drenagem para a EPTAR da bacia 
glicerina e oleína  
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No âmbito da legislação em vigor sobre Responsabilidade Ambiental (ao abrigo do Decreto

147/2008, de 29 de Julho, alterado pelo Decreto

n.º 29-A/2011, de 1 de Março), o proponente efetuou um Estudo de Avaliação

com o objetivo primordial de apresentar um cálculo justificado do montante adequado de garantia 

financeira a prestar no âmbito do cumprimento da sua Responsabilidade Ambiental. O estudo incluiu 

também a indicação de possíveis investimen

risco. 

Todas as medidas de prevenção e mitigação de riscos já implementadas na unidade industrial, 

concertadas com os mecanismos de planeamento para prevenção de riscos ambientais permitem 

manter reduzida a probabilidade de ocorrência de situações de risco ambiental. No entanto, em caso 

de ineficácia das medidas supra mencionadas e falha dos mecanismos de emergência, a ocorrência 

de qualquer uma das situações acidentais anteriormente descritas correspon

negativo significativo a muito significativo, temporário e reversível. 

Riscos gerais para os trabalhadores expostos na atividade industrial

O Relatório de Avaliação de Riscos

associados à atividade da unidade industrial da Torrejana, S.A.:

Riscos Químicos 

Dada a natureza química das atividades desenvolvidas na Fábrica Torrejana, S.A. nas suas 

instalações são armazenados, processados e produzidos vários compostos químicos que p

durante a sua manipulação representar riscos para os trabalhadores.

Por análise das fichas de dados de segurança constatou

armazenados e manipulados na empresa são classificados como perigoso

adoção de medidas preventivas da exposição dos trabalhadores.

Riscos biológicos 

Dada a natureza das atividades desenvolvidas na F

atenção serão aqueles que os próprios trabalhadores poderão transmitir entre

laborais ou no uso dos espaços comuns, nomeadamente nas instalações sanitárias.

As principais bactérias que poderão ser transmitidas entre trabalhadores por utilização de instalações 

sanitárias comuns são: E. Coli, Proteu mirabilis, Pseu

perfrigens. 
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legislação em vigor sobre Responsabilidade Ambiental (ao abrigo do Decreto

147/2008, de 29 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de Setembro, e Decreto

A/2011, de 1 de Março), o proponente efetuou um Estudo de Avaliação

com o objetivo primordial de apresentar um cálculo justificado do montante adequado de garantia 

financeira a prestar no âmbito do cumprimento da sua Responsabilidade Ambiental. O estudo incluiu 

também a indicação de possíveis investimentos em medidas de prevenção, com vista à diminuição do 

Todas as medidas de prevenção e mitigação de riscos já implementadas na unidade industrial, 

concertadas com os mecanismos de planeamento para prevenção de riscos ambientais permitem 

ida a probabilidade de ocorrência de situações de risco ambiental. No entanto, em caso 

de ineficácia das medidas supra mencionadas e falha dos mecanismos de emergência, a ocorrência 

de qualquer uma das situações acidentais anteriormente descritas correspon

negativo significativo a muito significativo, temporário e reversível.  

Riscos gerais para os trabalhadores expostos na atividade industrial 

O Relatório de Avaliação de Riscos desenvolvido em 2014, identifica e avalia os seguintes riscos

associados à atividade da unidade industrial da Torrejana, S.A.: 

Dada a natureza química das atividades desenvolvidas na Fábrica Torrejana, S.A. nas suas 

instalações são armazenados, processados e produzidos vários compostos químicos que p

durante a sua manipulação representar riscos para os trabalhadores. 

Por análise das fichas de dados de segurança constatou-se que alguns dos produtos químicos 

armazenados e manipulados na empresa são classificados como perigosos, pelo que requerem 

adoção de medidas preventivas da exposição dos trabalhadores. 

dades desenvolvidas na Fábrica Torrejana, os agentes biológicos a ter em 

atenção serão aqueles que os próprios trabalhadores poderão transmitir entre

laborais ou no uso dos espaços comuns, nomeadamente nas instalações sanitárias.

As principais bactérias que poderão ser transmitidas entre trabalhadores por utilização de instalações 

E. Coli, Proteu mirabilis, Pseudomonas, Enterococus, Klebsiela, Costridium 
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legislação em vigor sobre Responsabilidade Ambiental (ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

Lei n.º 245/2009, de 22 de Setembro, e Decreto-Lei 

A/2011, de 1 de Março), o proponente efetuou um Estudo de Avaliação do Risco Ambiental 

com o objetivo primordial de apresentar um cálculo justificado do montante adequado de garantia 

financeira a prestar no âmbito do cumprimento da sua Responsabilidade Ambiental. O estudo incluiu 

tos em medidas de prevenção, com vista à diminuição do 

Todas as medidas de prevenção e mitigação de riscos já implementadas na unidade industrial, 

concertadas com os mecanismos de planeamento para prevenção de riscos ambientais permitem 

ida a probabilidade de ocorrência de situações de risco ambiental. No entanto, em caso 

de ineficácia das medidas supra mencionadas e falha dos mecanismos de emergência, a ocorrência 

de qualquer uma das situações acidentais anteriormente descritas corresponderia a um impacte 

, identifica e avalia os seguintes riscos 

Dada a natureza química das atividades desenvolvidas na Fábrica Torrejana, S.A. nas suas 

instalações são armazenados, processados e produzidos vários compostos químicos que poderão, 

se que alguns dos produtos químicos 

pelo que requerem a 

ábrica Torrejana, os agentes biológicos a ter em 

atenção serão aqueles que os próprios trabalhadores poderão transmitir entre si nas atividades 

laborais ou no uso dos espaços comuns, nomeadamente nas instalações sanitárias. 

As principais bactérias que poderão ser transmitidas entre trabalhadores por utilização de instalações 

domonas, Enterococus, Klebsiela, Costridium 
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Riscos de dano para o património genético

São suscetíveis de implicar riscos para o património genético os agentes químicos, físicos e 

biológicos ou outros fatores que possam causar efeitos genéticos

hereditários na progenitura ou atentar contra as funções e capacidades reprodutoras masculinas ou 

femininas. 

Dos compostos utilizados na fábrica Torrejana, S.A., pelas suas características intrínsecas e pela sua 

classificação e rotulagem de acordo com a legislação em vigor, referem

passíveis de causar dano para o património genético: benzo (a) pireno, clorofórmio, dicromato de 

potássio, fenolftaleína, hidrazina monohidratada, hydranal coulomat A, n

de hidrazina. 

Todas as medidas de prevenção de riscos já implementadas

identificadas) permitem manter reduzida a probabilidade de ocorrência de situações de risco para os 

trabalhadores. No entanto, em caso de ineficácia das medidas e falha dos mecanismos de 

emergência, a ocorrência de qualquer uma das situações acidentais anteriormente descritas 

corresponderia a um impacte negativo significativo a muito significativo, temporário e reversível.

Risco de ocorrência de acidentes graves

O Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de j

n.º 2003/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2003, que altera a 

Diretiva n.º 96/82/CE (SEVESO II) 

do ambiente e a saúde humana, garantindo a prevenção de acidentes graves e a limitação das suas 

consequências através da adoção de medidas preventivas, adequadas ao nível de risco do 

estabelecimento e procedimento de resposta à emergência.

Ao abrigo desta legislação, a empresa enviou à Agência Portuguesa do Ambiente um Relatório de 

Segurança em que: 

- demonstra que é posta em prática uma política de prevenção de acidentes graves envolvendo 

substâncias perigosas do estabelecimento e um sistema de gestão da segurança para a sua 

aplicação; 

- demonstra que foram identificados os perigos de acidente grave envolvendo substâncias perigosas 

e tomadas as medidas necessárias para os evitar e para limitar

para o homem e o ambiente; 

- demonstra que a conceção, a construção, a exploração e a manutenção de qualquer instalação, 

local de armazenagem, equipamento e infraestrutura ligados ao seu funcionamento, que tenham uma 
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Riscos de dano para o património genético 

São suscetíveis de implicar riscos para o património genético os agentes químicos, físicos e 

biológicos ou outros fatores que possam causar efeitos genéticos hereditários, efeitos prejudiciais não 

hereditários na progenitura ou atentar contra as funções e capacidades reprodutoras masculinas ou 

Dos compostos utilizados na fábrica Torrejana, S.A., pelas suas características intrínsecas e pela sua 

sificação e rotulagem de acordo com a legislação em vigor, referem-se todos os que são 

passíveis de causar dano para o património genético: benzo (a) pireno, clorofórmio, dicromato de 

potássio, fenolftaleína, hidrazina monohidratada, hydranal coulomat A, n-Hexano, p

Todas as medidas de prevenção de riscos já implementadas na unidade industrial (adiante 

identificadas) permitem manter reduzida a probabilidade de ocorrência de situações de risco para os 

o, em caso de ineficácia das medidas e falha dos mecanismos de 

emergência, a ocorrência de qualquer uma das situações acidentais anteriormente descritas 

corresponderia a um impacte negativo significativo a muito significativo, temporário e reversível.

de ocorrência de acidentes graves 

Lei n.º 254/2007, de 12 de julho de 2007, transpõe para direito interno a Diretiva 

2003/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2003, que altera a 

Diretiva n.º 96/82/CE (SEVESO II) e estabelece um regime que visa preservar e proteger a qualidade 

do ambiente e a saúde humana, garantindo a prevenção de acidentes graves e a limitação das suas 

consequências através da adoção de medidas preventivas, adequadas ao nível de risco do 

cimento e procedimento de resposta à emergência. 

Ao abrigo desta legislação, a empresa enviou à Agência Portuguesa do Ambiente um Relatório de 

demonstra que é posta em prática uma política de prevenção de acidentes graves envolvendo 

stâncias perigosas do estabelecimento e um sistema de gestão da segurança para a sua 

demonstra que foram identificados os perigos de acidente grave envolvendo substâncias perigosas 

e tomadas as medidas necessárias para os evitar e para limitar as consequências desses acidentes 

demonstra que a conceção, a construção, a exploração e a manutenção de qualquer instalação, 

local de armazenagem, equipamento e infraestrutura ligados ao seu funcionamento, que tenham uma 

São suscetíveis de implicar riscos para o património genético os agentes químicos, físicos e 

hereditários, efeitos prejudiciais não 

hereditários na progenitura ou atentar contra as funções e capacidades reprodutoras masculinas ou 

Dos compostos utilizados na fábrica Torrejana, S.A., pelas suas características intrínsecas e pela sua 

se todos os que são 

passíveis de causar dano para o património genético: benzo (a) pireno, clorofórmio, dicromato de 

Hexano, p-anisidina, sulfato 

na unidade industrial (adiante 

identificadas) permitem manter reduzida a probabilidade de ocorrência de situações de risco para os 

o, em caso de ineficácia das medidas e falha dos mecanismos de 

emergência, a ocorrência de qualquer uma das situações acidentais anteriormente descritas 

corresponderia a um impacte negativo significativo a muito significativo, temporário e reversível.  

direito interno a Diretiva 

2003/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2003, que altera a 

e estabelece um regime que visa preservar e proteger a qualidade 

do ambiente e a saúde humana, garantindo a prevenção de acidentes graves e a limitação das suas 

consequências através da adoção de medidas preventivas, adequadas ao nível de risco do 

Ao abrigo desta legislação, a empresa enviou à Agência Portuguesa do Ambiente um Relatório de 

demonstra que é posta em prática uma política de prevenção de acidentes graves envolvendo 

stâncias perigosas do estabelecimento e um sistema de gestão da segurança para a sua 

demonstra que foram identificados os perigos de acidente grave envolvendo substâncias perigosas 

as consequências desses acidentes 

demonstra que a conceção, a construção, a exploração e a manutenção de qualquer instalação, 

local de armazenagem, equipamento e infraestrutura ligados ao seu funcionamento, que tenham uma 
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relação com os perigos de acidente grave envolvendo substâncias perigosas no estabelecimento são 

suficientemente seguros e fiáveis;

- demonstra que foram elaborados planos de emergência interna;

- demonstra que foram apresentados à C.M. Torres Novas os element

plano de emergência externa; 

- assegura que foram remetidas às autoridades competentes, às entidades coordenadoras do 

licenciamento ou autorização da atividade e à Câmara Municipal as informações que lhes permitem 

tomar decisões sobre a implantação de novas atividades ou adaptações em torno de 

estabelecimentos existentes. 

De acordo com a avaliação do enquadramento no referido diploma legal, efetuada pela Fábrica 

Torrejana, em conformidade com o Guia produzido pela Agência Portuguesa do Ambiente, constata

se que as instalações não se enquadram na obrigatoriedade de apresenta

SEVESO, conforme demonstrado n

De facto, verifica-se que uma vez que as quantidades máximas de substâncias perigosas presentes 

na instalação não excedem, nem igualam as quantida

anexo I do DL nº 254/2007 e após a aplicação da regra da adição também não são alcançados esses 

mesmos valores, a instalação não está abrangida pelo regime estabelecido no mesmo diploma legal.
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ção com os perigos de acidente grave envolvendo substâncias perigosas no estabelecimento são 

suficientemente seguros e fiáveis; 

demonstra que foram elaborados planos de emergência interna; 

demonstra que foram apresentados à C.M. Torres Novas os elementos necessários à elaboração do 

assegura que foram remetidas às autoridades competentes, às entidades coordenadoras do 

licenciamento ou autorização da atividade e à Câmara Municipal as informações que lhes permitem 

ões sobre a implantação de novas atividades ou adaptações em torno de 

De acordo com a avaliação do enquadramento no referido diploma legal, efetuada pela Fábrica 

Torrejana, em conformidade com o Guia produzido pela Agência Portuguesa do Ambiente, constata

instalações não se enquadram na obrigatoriedade de apresenta

, conforme demonstrado no cálculo apresentado no Anexo I do Volume 2 do presente EIA. 

se que uma vez que as quantidades máximas de substâncias perigosas presentes 

na instalação não excedem, nem igualam as quantidades indicadas na coluna 2 das partes 1 e 2 do 

anexo I do DL nº 254/2007 e após a aplicação da regra da adição também não são alcançados esses 

mesmos valores, a instalação não está abrangida pelo regime estabelecido no mesmo diploma legal.
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ção com os perigos de acidente grave envolvendo substâncias perigosas no estabelecimento são 

os necessários à elaboração do 

assegura que foram remetidas às autoridades competentes, às entidades coordenadoras do 

licenciamento ou autorização da atividade e à Câmara Municipal as informações que lhes permitem 

ões sobre a implantação de novas atividades ou adaptações em torno de 

De acordo com a avaliação do enquadramento no referido diploma legal, efetuada pela Fábrica 

Torrejana, em conformidade com o Guia produzido pela Agência Portuguesa do Ambiente, constata-

instalações não se enquadram na obrigatoriedade de apresentação do inventário 

do Volume 2 do presente EIA. 

se que uma vez que as quantidades máximas de substâncias perigosas presentes 

des indicadas na coluna 2 das partes 1 e 2 do 

anexo I do DL nº 254/2007 e após a aplicação da regra da adição também não são alcançados esses 

mesmos valores, a instalação não está abrangida pelo regime estabelecido no mesmo diploma legal. 
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6.16 IMPACTES NA FASE DE DESATIVAÇÃO

Para um projeto com estas caraterísticas não é possível estabelecer o respetivo tempo de vida útil, 

uma vez que se pretende que seja economicamente viável, independentemente do tempo de vida útil 

dos equipamentos e infraestruturas a

Por este motivo não se prevê o cenário de desativação da unidade industrial, sendo o mais provável a 

ocorrência de graduais remodelações e adaptações do projeto, por forma a fazer face a fatores como 

o desenvolvimento do negócio, a evolução das 

No entanto, se por alguma razão a atividade encerrar, a fase de desativação envolverá a execução 

de um conjunto de atividades passíveis de originar impactes locais nos diversos descritores 

ambientais.  

As atividades associadas à desativação das instalações consistirão essencialmente no 

desmantelamento total ou parcial das construções e das diversas infraestruturas de apoio, podendo 

ocorrer os seguintes cenários: 

• O encerramento completo das instalações, com demolição edificaçõ

que os impactes ambientais previstos seriam os caraterísticos 

construção, essencialmente relacionados com a instalação de estaleiro e movimentação de 

maquinaria, introduzindo impactes ao nível da incomodidade d

contaminação de solos, água e ar, com poluentes associados às atividades de 

desmantelamento. Estes impactes seriam assim temporários e reversíveis, com provável 

reconversão gradual da área da propriedade para outra atividade indust

de desmantelamento ou remodelação das instalações e adaptação e limpeza do terreno 

envolvente. 

• A reconversão do uso das edificações e infraestruturas para outra finalidade, mantendo ou 

alterando as mesmas parcialmente ou totalmente.

associados uso industrial futuro, sendo que os impactes previstos dependeriam da 

especificidade da atividade industrial a desenvolver. 

Em qualquer das situações acima descritas a desativação deverá ocorrer de forma con

alvo de um plano de desmantelamento 

em vigor na altura. 
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NA FASE DE DESATIVAÇÃO 

Para um projeto com estas caraterísticas não é possível estabelecer o respetivo tempo de vida útil, 

uma vez que se pretende que seja economicamente viável, independentemente do tempo de vida útil 

dos equipamentos e infraestruturas associadas. 

Por este motivo não se prevê o cenário de desativação da unidade industrial, sendo o mais provável a 

ocorrência de graduais remodelações e adaptações do projeto, por forma a fazer face a fatores como 

o desenvolvimento do negócio, a evolução das questões legais e tecnológicas. 

No entanto, se por alguma razão a atividade encerrar, a fase de desativação envolverá a execução 

de um conjunto de atividades passíveis de originar impactes locais nos diversos descritores 

as à desativação das instalações consistirão essencialmente no 

desmantelamento total ou parcial das construções e das diversas infraestruturas de apoio, podendo 

O encerramento completo das instalações, com demolição edificações e infraestruturas, em 

que os impactes ambientais previstos seriam os caraterísticos de uma empreitada de 

construção, essencialmente relacionados com a instalação de estaleiro e movimentação de 

maquinaria, introduzindo impactes ao nível da incomodidade das populações e eventual 

contaminação de solos, água e ar, com poluentes associados às atividades de 

. Estes impactes seriam assim temporários e reversíveis, com provável 

reconversão gradual da área da propriedade para outra atividade industrial, após os trabalhos 

de desmantelamento ou remodelação das instalações e adaptação e limpeza do terreno 

A reconversão do uso das edificações e infraestruturas para outra finalidade, mantendo ou 

alterando as mesmas parcialmente ou totalmente. Neste cenário, os impactes estariam 

associados uso industrial futuro, sendo que os impactes previstos dependeriam da 

especificidade da atividade industrial a desenvolver.  

Em qualquer das situações acima descritas a desativação deverá ocorrer de forma con

de desmantelamento ou projeto de alteração específico, de acordo com a legislação 

Para um projeto com estas caraterísticas não é possível estabelecer o respetivo tempo de vida útil, 

uma vez que se pretende que seja economicamente viável, independentemente do tempo de vida útil 

Por este motivo não se prevê o cenário de desativação da unidade industrial, sendo o mais provável a 

ocorrência de graduais remodelações e adaptações do projeto, por forma a fazer face a fatores como 

No entanto, se por alguma razão a atividade encerrar, a fase de desativação envolverá a execução 

de um conjunto de atividades passíveis de originar impactes locais nos diversos descritores 

as à desativação das instalações consistirão essencialmente no 

desmantelamento total ou parcial das construções e das diversas infraestruturas de apoio, podendo 

es e infraestruturas, em 

de uma empreitada de 

construção, essencialmente relacionados com a instalação de estaleiro e movimentação de 

as populações e eventual 

contaminação de solos, água e ar, com poluentes associados às atividades de 

. Estes impactes seriam assim temporários e reversíveis, com provável 

rial, após os trabalhos 

de desmantelamento ou remodelação das instalações e adaptação e limpeza do terreno 

A reconversão do uso das edificações e infraestruturas para outra finalidade, mantendo ou 

Neste cenário, os impactes estariam 

associados uso industrial futuro, sendo que os impactes previstos dependeriam da 

Em qualquer das situações acima descritas a desativação deverá ocorrer de forma controlada, e ser 

específico, de acordo com a legislação 
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6.17 IMPACTES CUMULATIVOS

Os impactes cumulativos estão associados à existência de outros projetos, na envolvente da área de 

estudo, e resultam num agravamento na significância dos impactes verificados atualmente, com a 

exploração da Fábrica Torrejana

Pretende-se assim no presente capítulo, aferir sobre as eventuais ações de incremento de impacte 

ambiental em determinadas compon

exploração da fábrica, a acrescer aos já verificados atualmente na envolvente.

Da análise referente à identificação de impactes ambientais efetuada no presente EIA, e dada a 

tipologia do projeto, bem como o tipo de 

impactes cumulativos decorrentes da fase de exploração 

do ar, ruído, a socio-economia e riscos ambientais.

Ao funcionamento da Fábrica 

relacionado com o transporte de produtos, matérias

de poluentes atmosféricos e à produção de níveis de ruído, na envolvente das vias rodoviárias 

utilizadas. Consideram-se estes impactes cumulativos aos provocados pelo funcionamento das 

diversas atividades industriais e comerciais desenvolvidas no perímetro industrial de Riachos, bem 

como aos impactes provocados pela circulação ferroviária na Linha do Nor

Uma vez que o tráfego de pesados associados às atividades desenvolvidas no perímetro industrial, 

se faz maioritariamente pela via CM1180, não atravessando a povoação de Riachos, estes impactes 

cumulativos na qualidade de vida das populações, fazem

pontuais existentes ao longo das vias rodoviárias utilizadas e consideram

significativos. 

Ao nível da socio-economia, a atividade desenvolvida pela

positivo cumulativo ao das instalações industriais e comerciais existentes, tanto no perímetro 

industrial de Riachos, com ano nível da região, desempenhando no seu conjunto um

fundamental na economia regional e nacio

No que se refere ao emprego, tendo em conta a tendê

últimos anos, a nível do concelho de Torres Novas e do país em geral, considera

trabalho proporcionados pela Fábrica Torrejana, constituem um impacte positivo significativo, 

cumulativo aos associados ao funcionamento das atividades económicas, tanto da zona industrial de 

Riachos, como a nível regional e nacional.

Este impacte positivo cumulativo verifica

económicas, através das relações com

contratadas para fornecimento de produtos e serviços.
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IMPACTES CUMULATIVOS 

Os impactes cumulativos estão associados à existência de outros projetos, na envolvente da área de 

tudo, e resultam num agravamento na significância dos impactes verificados atualmente, com a 

da Fábrica Torrejana.  

se assim no presente capítulo, aferir sobre as eventuais ações de incremento de impacte 

ambiental em determinadas componentes que resultem em impactes cumulativos decorrentes da 

, a acrescer aos já verificados atualmente na envolvente. 

Da análise referente à identificação de impactes ambientais efetuada no presente EIA, e dada a 

m como o tipo de atividades desenvolvidas na Fábrica Torrejana,

decorrentes da fase de exploração estão associados aos descritores qualidade 

economia e riscos ambientais. 

Fábrica Torrejana está associado um significativo volume de tráfego 

relacionado com o transporte de produtos, matérias-primas e resíduos, que se traduz em emissões 

atmosféricos e à produção de níveis de ruído, na envolvente das vias rodoviárias 

se estes impactes cumulativos aos provocados pelo funcionamento das 

diversas atividades industriais e comerciais desenvolvidas no perímetro industrial de Riachos, bem 

como aos impactes provocados pela circulação ferroviária na Linha do Norte.  

Uma vez que o tráfego de pesados associados às atividades desenvolvidas no perímetro industrial, 

se faz maioritariamente pela via CM1180, não atravessando a povoação de Riachos, estes impactes 

cumulativos na qualidade de vida das populações, fazem-se sentir essencialmente nas habitações 

pontuais existentes ao longo das vias rodoviárias utilizadas e consideram

economia, a atividade desenvolvida pela Fábrica Torrejana

das instalações industriais e comerciais existentes, tanto no perímetro 

industrial de Riachos, com ano nível da região, desempenhando no seu conjunto um

fundamental na economia regional e nacional. 

tendo em conta a tendência crescente da taxa de desemprego nos 

últimos anos, a nível do concelho de Torres Novas e do país em geral, considera

trabalho proporcionados pela Fábrica Torrejana, constituem um impacte positivo significativo, 

ados ao funcionamento das atividades económicas, tanto da zona industrial de 

Riachos, como a nível regional e nacional. 

Este impacte positivo cumulativo verifica-se também, a nível indireto, sobre o emprego

, através das relações comerciais estabelecidas com várias empresas associadas e 

contratadas para fornecimento de produtos e serviços. 
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Os impactes cumulativos estão associados à existência de outros projetos, na envolvente da área de 

tudo, e resultam num agravamento na significância dos impactes verificados atualmente, com a 

se assim no presente capítulo, aferir sobre as eventuais ações de incremento de impacte 

entes que resultem em impactes cumulativos decorrentes da 

Da análise referente à identificação de impactes ambientais efetuada no presente EIA, e dada a 

atividades desenvolvidas na Fábrica Torrejana, os principais 

descritores qualidade 

está associado um significativo volume de tráfego 

primas e resíduos, que se traduz em emissões 

atmosféricos e à produção de níveis de ruído, na envolvente das vias rodoviárias 

se estes impactes cumulativos aos provocados pelo funcionamento das 

diversas atividades industriais e comerciais desenvolvidas no perímetro industrial de Riachos, bem 

Uma vez que o tráfego de pesados associados às atividades desenvolvidas no perímetro industrial, 

se faz maioritariamente pela via CM1180, não atravessando a povoação de Riachos, estes impactes 

sentir essencialmente nas habitações 

pontuais existentes ao longo das vias rodoviárias utilizadas e consideram-se negativos e 

Fábrica Torrejana, tem um impacte 

das instalações industriais e comerciais existentes, tanto no perímetro 

industrial de Riachos, com ano nível da região, desempenhando no seu conjunto um papel 

ncia crescente da taxa de desemprego nos 

últimos anos, a nível do concelho de Torres Novas e do país em geral, considera-se que os postos de 

trabalho proporcionados pela Fábrica Torrejana, constituem um impacte positivo significativo, 

ados ao funcionamento das atividades económicas, tanto da zona industrial de 

sobre o emprego e atividades 

erciais estabelecidas com várias empresas associadas e 
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No que se refere aos riscos ambientais decorrentes de ocorrências acidentais na instalação é 

importante fazer-se notar que a mesma se enquadra numa

unidades industrias com elevado grau de perigosidade na sua envolvente.

No enquadramento geográfico da instalação considera

corresponde à situação em que a localização e a proxi

de perigosidade são tais que podem aumentar a probabilidade e a possibilidade de acidentes graves 

envolvendo substâncias perigosas ou agravar as consequências de acidentes graves envolvendo 

substâncias perigosas ocorridos num desses estabelecimentos.  

Nesta perspetiva, a inserção da unidade industrial em análise numa área industrial com proximidade 

a outras instalações industriais agrava os impactes (neste caso, cumulativos) em caso de ocorrência 

de um ou vários acidentes graves que envolvam substâncias perigosas com consequências gravosas 

para a população da envolvente e o ambiente em geral.

 

7 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

7.1 INTRODUÇÃO 

As medidas de minimização consistem em 

para evitar, reduzir ou compensar os efeitos negativos decorrentes da atividade da exploração no 

ambiente e que permitam potenciar, valorizar ou reforçar os aspetos positivos do projeto 

maximizando os seus benefícios. 

Conforme anteriormente referido, tratando

se seguidamente as medidas a implementar durante a

consideradas como as mais adequadas para cada descritor ambiental

maioria, as medidas já se encontram implementadas, sendo 

manter ou por forma a melhorar o seu desempenho.

Estas medidas (FE) acrescem às

produção de óleos e gorduras, atualmente já adotadas pela Fábrica Torrejana, 

4.6.9, as quais se encontram implementadas na Fábrica Torrejana.
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No que se refere aos riscos ambientais decorrentes de ocorrências acidentais na instalação é 

se notar que a mesma se enquadra numa zona industrial, com a presença de outras 

unidades industrias com elevado grau de perigosidade na sua envolvente. 

No enquadramento geográfico da instalação considera-se importante o “efeito dominó” que 

corresponde à situação em que a localização e a proximidade de estabelecimentos com elevado grau 

de perigosidade são tais que podem aumentar a probabilidade e a possibilidade de acidentes graves 

envolvendo substâncias perigosas ou agravar as consequências de acidentes graves envolvendo 

ocorridos num desses estabelecimentos.   

Nesta perspetiva, a inserção da unidade industrial em análise numa área industrial com proximidade 

a outras instalações industriais agrava os impactes (neste caso, cumulativos) em caso de ocorrência 

acidentes graves que envolvam substâncias perigosas com consequências gravosas 

para a população da envolvente e o ambiente em geral. 

ÃO E RECOMENDAÇÕES 

consistem em mecanismos e/ou ações, que possam ser implementados 

para evitar, reduzir ou compensar os efeitos negativos decorrentes da atividade da exploração no 

ambiente e que permitam potenciar, valorizar ou reforçar os aspetos positivos do projeto 

maximizando os seus benefícios.  

Conforme anteriormente referido, tratando-se de uma fábrica existente e em laboração, 

se seguidamente as medidas a implementar durante a fase de exploração (FE) da Torrejana, 

consideradas como as mais adequadas para cada descritor ambiental. Ref

maioria, as medidas já se encontram implementadas, sendo apenas indicadas seguidamente

a melhorar o seu desempenho. 

acrescem às MTD (Melhores Técnicas Disponíveis) aplicáveis

rodução de óleos e gorduras, atualmente já adotadas pela Fábrica Torrejana, indicadas no capítulo 

, as quais se encontram implementadas na Fábrica Torrejana. 

No que se refere aos riscos ambientais decorrentes de ocorrências acidentais na instalação é 

zona industrial, com a presença de outras 

se importante o “efeito dominó” que 

midade de estabelecimentos com elevado grau 

de perigosidade são tais que podem aumentar a probabilidade e a possibilidade de acidentes graves 

envolvendo substâncias perigosas ou agravar as consequências de acidentes graves envolvendo 

Nesta perspetiva, a inserção da unidade industrial em análise numa área industrial com proximidade 

a outras instalações industriais agrava os impactes (neste caso, cumulativos) em caso de ocorrência 

acidentes graves que envolvam substâncias perigosas com consequências gravosas 

ações, que possam ser implementados 

para evitar, reduzir ou compensar os efeitos negativos decorrentes da atividade da exploração no 

ambiente e que permitam potenciar, valorizar ou reforçar os aspetos positivos do projeto 

se de uma fábrica existente e em laboração, apresentam-

ração (FE) da Torrejana, 

. Refere-se que, na sua 

seguidamente como a 

MTD (Melhores Técnicas Disponíveis) aplicáveis à atividade de 

indicadas no capítulo 
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7.2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA A

7.2.1 CLIMA  

Atendendo à inexistência de significado dos impactes microclimáticos identificados não se 

consideram necessárias medidas de minimização. 

7.2.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Na fase de exploração da Fábrica 

pelo que não se considera necessária a adoção de 

7.2.3 SOLOS E CAPACIDADE DE U

FE 1. As lamas resultantes do tratamento de águas da EPTAR deverão ser encaminhadas 

para um operador licenciado de gestão de resíduos, com periodicidade adequada.

FE 2. Manter os produtos necessários para o funcionamento e/ou manutenção de 

maquinaria armazenados em local fechado e impermeabilizado, sendo que as operações 

com estes materiais deverão cont

fácil lavagem. 

FE 3. Os óleos e lubrificantes usados devem continuar a ser recolhidos e armazenados em 

recipientes próprios, sendo posteriormente encaminhados para local devidamente licenciado 

para o efeito.  

FE 4. Todos os resíduos sólidos resultantes da atividade industrial, deverão continuar a ser 

armazenados em local apropriado e recolhidos e valorizados ou eliminados por uma 

empresa licenciadas para o efeito.

FE 5. Manter em funcionamento um adequado sistema de ges

o seu correto armazenamento e encaminhamento para destino final adequado, evitando a 

contaminação, não só dos recursos hídricos, mas também dos solos.

FE 6. Manter em condições adequadas as estruturas de contenção de derrames de 

substâncias com poder poluente manuseadas na unidade industrial, nomeadamente 

matérias-primas, produto final e matérias subsidiárias.

7.2.4 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA 

FE 7. Cumprir as condições gerais 

Hídricos (AURH) – Captação de Água Subterrânea n.º A011113.2014.RH5
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO 

Atendendo à inexistência de significado dos impactes microclimáticos identificados não se 

consideram necessárias medidas de minimização.  

EOMORFOLOGIA 

da Fábrica Torrejana não se preveem quaisquer afetações nesta vertente, 

se considera necessária a adoção de medidas de minimização.  

USO DO SOLO 

As lamas resultantes do tratamento de águas da EPTAR deverão ser encaminhadas 

perador licenciado de gestão de resíduos, com periodicidade adequada.

Manter os produtos necessários para o funcionamento e/ou manutenção de 

maquinaria armazenados em local fechado e impermeabilizado, sendo que as operações 

com estes materiais deverão continuar a ser realizadas em locais impermeabilizados e de 

Os óleos e lubrificantes usados devem continuar a ser recolhidos e armazenados em 

recipientes próprios, sendo posteriormente encaminhados para local devidamente licenciado 

Todos os resíduos sólidos resultantes da atividade industrial, deverão continuar a ser 

armazenados em local apropriado e recolhidos e valorizados ou eliminados por uma 

empresa licenciadas para o efeito. 

Manter em funcionamento um adequado sistema de gestão de resíduos que permita 

o seu correto armazenamento e encaminhamento para destino final adequado, evitando a 

contaminação, não só dos recursos hídricos, mas também dos solos. 

Manter em condições adequadas as estruturas de contenção de derrames de 

âncias com poder poluente manuseadas na unidade industrial, nomeadamente 

primas, produto final e matérias subsidiárias. 

UALIDADE DA ÁGUA 

condições gerais definidas na Autorização de Utilização dos Recursos 

Captação de Água Subterrânea n.º A011113.2014.RH5
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Atendendo à inexistência de significado dos impactes microclimáticos identificados não se 

não se preveem quaisquer afetações nesta vertente, 

As lamas resultantes do tratamento de águas da EPTAR deverão ser encaminhadas 

perador licenciado de gestão de resíduos, com periodicidade adequada. 

Manter os produtos necessários para o funcionamento e/ou manutenção de 

maquinaria armazenados em local fechado e impermeabilizado, sendo que as operações 

inuar a ser realizadas em locais impermeabilizados e de 

Os óleos e lubrificantes usados devem continuar a ser recolhidos e armazenados em 

recipientes próprios, sendo posteriormente encaminhados para local devidamente licenciado 

Todos os resíduos sólidos resultantes da atividade industrial, deverão continuar a ser 

armazenados em local apropriado e recolhidos e valorizados ou eliminados por uma 

tão de resíduos que permita 

o seu correto armazenamento e encaminhamento para destino final adequado, evitando a 

Manter em condições adequadas as estruturas de contenção de derrames de 

âncias com poder poluente manuseadas na unidade industrial, nomeadamente 

Autorização de Utilização dos Recursos 

Captação de Água Subterrânea n.º A011113.2014.RH5. 
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FE 8. Cumprir com rigor o programa de Autocontrolo estabelecido pela AURH, 

designadamente no registo das leituras do contador com periodicidade mensal e envio à 

ARH Tejo, com periodicidade trimestral. 

FE 9. Manutenção periódica dos coletores e sistemas de tratamento de água

forma a evitar problemas de funcionamento, fugas ou derrames acidentais que possam 

potenciar contaminações.

FE 10. Garantir a periodicidade adequada de trasfega 

da EPTAR, para operador licenciado

FE 11. Em situações de derrame acidental de óleos e gorduras no recinto da instalação, 

deverá ser acionado imediatamente o sistema de 

pluviais do decantador de gorduras 

FE 12. Manter em funcionamento um adequado sistema de gestão de resíduos que permita 

o seu correto armazenamento e encaminhamento para destino final adequado, evitando a 

contaminação, não só dos recursos hídricos, mas também dos solos.

FE 13. Garantir o envio mensal dos boletins de análise do efluente tratado na EPTAR, de 

amostras compostas de 24 horas, à Águas do Ribatejo, E.I.M. (AR), incluindo a indicação do 

volume mensal descarregado.

FE 14. Proceder à adaptação do sistema de tratamento da EPTAR, por forma a p

cumprimento dos valores limite de descarga estabelecidos pela Águas do Ribatejo, 

relativamente a fósforo total. 

FE 15. Promover o controlo rigoroso dos limites de descarga da EPTAR 

cumprimento dos valores limite de descarga na rede municip

estabelecidos pela Águas do Ribatejo

deverá ser imediatamente averiguada e solucionada, através da reparação ou adaptação do 

sistema de tratamento da EPTAR. 

FE 16. Cumprir as medidas constantes n

estabelecidas na Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto, em todas as zonas 

Fábrica Torrejana. 

FE 17. Cumprir o Código de Boas Práticas Agrícolas, em todas as zonas 

Torrejana. 
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Cumprir com rigor o programa de Autocontrolo estabelecido pela AURH, 

designadamente no registo das leituras do contador com periodicidade mensal e envio à 

ARH Tejo, com periodicidade trimestral.  

Manutenção periódica dos coletores e sistemas de tratamento de água

forma a evitar problemas de funcionamento, fugas ou derrames acidentais que possam 

potenciar contaminações.  

Garantir a periodicidade adequada de trasfega das lamas provenie

operador licenciado. 

Em situações de derrame acidental de óleos e gorduras no recinto da instalação, 

deverá ser acionado imediatamente o sistema de transferência das águas de lavagem ou 

decantador de gorduras para a EPTAR. 

Manter em funcionamento um adequado sistema de gestão de resíduos que permita 

o seu correto armazenamento e encaminhamento para destino final adequado, evitando a 

contaminação, não só dos recursos hídricos, mas também dos solos. 

vio mensal dos boletins de análise do efluente tratado na EPTAR, de 

amostras compostas de 24 horas, à Águas do Ribatejo, E.I.M. (AR), incluindo a indicação do 

volume mensal descarregado. 

Proceder à adaptação do sistema de tratamento da EPTAR, por forma a p

cumprimento dos valores limite de descarga estabelecidos pela Águas do Ribatejo, 

relativamente a fósforo total.  

Promover o controlo rigoroso dos limites de descarga da EPTAR 

cumprimento dos valores limite de descarga na rede municipal de saneamento, 

Águas do Ribatejo. Caso ocorra violação dos limites, esta situação 

deverá ser imediatamente averiguada e solucionada, através da reparação ou adaptação do 

sistema de tratamento da EPTAR.  

Cumprir as medidas constantes no Plano de Ação da Zona Vulnerável do Tejo (ZV05) 

estabelecidas na Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto, em todas as zonas 

Cumprir o Código de Boas Práticas Agrícolas, em todas as zonas 

Cumprir com rigor o programa de Autocontrolo estabelecido pela AURH, 

designadamente no registo das leituras do contador com periodicidade mensal e envio à 

Manutenção periódica dos coletores e sistemas de tratamento de águas residuais, de 

forma a evitar problemas de funcionamento, fugas ou derrames acidentais que possam 

provenientes do tratamento 

Em situações de derrame acidental de óleos e gorduras no recinto da instalação, 

transferência das águas de lavagem ou 

Manter em funcionamento um adequado sistema de gestão de resíduos que permita 

o seu correto armazenamento e encaminhamento para destino final adequado, evitando a 

vio mensal dos boletins de análise do efluente tratado na EPTAR, de 

amostras compostas de 24 horas, à Águas do Ribatejo, E.I.M. (AR), incluindo a indicação do 

Proceder à adaptação do sistema de tratamento da EPTAR, por forma a permitir o 

cumprimento dos valores limite de descarga estabelecidos pela Águas do Ribatejo, 

Promover o controlo rigoroso dos limites de descarga da EPTAR e garantir o 

al de saneamento, 

. Caso ocorra violação dos limites, esta situação 

deverá ser imediatamente averiguada e solucionada, através da reparação ou adaptação do 

o Plano de Ação da Zona Vulnerável do Tejo (ZV05) 

estabelecidas na Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto, em todas as zonas regadas da 

Cumprir o Código de Boas Práticas Agrícolas, em todas as zonas regadas da Fábrica 
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7.2.5 QUALIDADE DO AR  

FE 18. Adequada gestão e manutenção da frota automóvel pertencente à 

forma a que os veículos possam reduzir as respetivas emissões atmo

uma carburação ineficiente.

FE 19. Também os percursos rodoviários utiliz

produto final deverão ser otimizados, de forma a reduzir as distâncias e assim permitir uma 

poupança de tempo, recuros e, naturalmente, uma redução de emissões atmosféricas.

FE 20. As quatro caldeiras 

medida, já implementada,

concentrações de gases e partículas das emissões das chaminés industriais e

cumprimento dos Valores

7.2.6 AMBIENTE SONORO 

FE 21. A circulação de veículos pesados deve efetuar

FE 22. Manter em bom funcionamento os

forma a evitar situações anómalas de emissão de ruído, assegu

revisão periódica. 

FE 23.  Utilizar equipamento em conformidade com o disposto no Decreto

de 8 de Novembro, que aprova o Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do 

Equipamento para Utilização no Exterior.

7.2.7 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

FE 24. Assegurar a segurança e estanquicidade da unidade industrial e de todo o processo 

produtivo. 

7.2.8 SÓCIO-ECONOMIA 

FE 25. No que se refere à emissão de odores e impactes sobre a qualidade do ar e ambiente 

sonoro devem ser implementadas as medidas de minimi

capítulos correspondentes.

FE 26. Potenciar a contratação de mão

contribuindo para a melhoria dos níveis socioeconómicos locais (da freguesia e do 

concelho). 
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Adequada gestão e manutenção da frota automóvel pertencente à 

forma a que os veículos possam reduzir as respetivas emissões atmosférias decorrentes de 

ração ineficiente.  

os percursos rodoviários utilizados pela frota de transporte e distribuição de 

produto final deverão ser otimizados, de forma a reduzir as distâncias e assim permitir uma 

poupança de tempo, recuros e, naturalmente, uma redução de emissões atmosféricas.

caldeiras em funcionamento na instalação consomem

, já implementada, reveste-se de primordial importância para a redução das 

concentrações de gases e partículas das emissões das chaminés industriais e

es Limite de Emissão legalmente estabelecidos). 

A circulação de veículos pesados deve efetuar-se essencialmente em período diurno.

Manter em bom funcionamento os vários equipamentos existentes na instalação

forma a evitar situações anómalas de emissão de ruído, assegurando a sua manutenção e 

Utilizar equipamento em conformidade com o disposto no Decreto

de 8 de Novembro, que aprova o Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do 

Equipamento para Utilização no Exterior. 

Assegurar a segurança e estanquicidade da unidade industrial e de todo o processo 

No que se refere à emissão de odores e impactes sobre a qualidade do ar e ambiente 

sonoro devem ser implementadas as medidas de minimização indicadas anteriorment

capítulos correspondentes.  

Potenciar a contratação de mão-de-obra local, sempre que se evidencie necessário, 

contribuindo para a melhoria dos níveis socioeconómicos locais (da freguesia e do 
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Adequada gestão e manutenção da frota automóvel pertencente à Torrejana, S.A., de 

sférias decorrentes de 

frota de transporte e distribuição de 

produto final deverão ser otimizados, de forma a reduzir as distâncias e assim permitir uma 

poupança de tempo, recuros e, naturalmente, uma redução de emissões atmosféricas. 

em gás natural. Esta 

se de primordial importância para a redução das 

concentrações de gases e partículas das emissões das chaminés industriais e assegura o 

).  

se essencialmente em período diurno. 

existentes na instalação de 

rando a sua manutenção e 

Utilizar equipamento em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 221/2006, 

de 8 de Novembro, que aprova o Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do 

Assegurar a segurança e estanquicidade da unidade industrial e de todo o processo 

No que se refere à emissão de odores e impactes sobre a qualidade do ar e ambiente 

zação indicadas anteriormente nos 

obra local, sempre que se evidencie necessário, 

contribuindo para a melhoria dos níveis socioeconómicos locais (da freguesia e do 
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7.2.9 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

FE 27. A circulação de pessoal e viaturas, bem como toda a atividade da empresa, deverão 

efetuar-se nos locais definidos e licenciados para o efeito. 

FE 28. Proceder à gestão de combustível numa faixa de 50m à volta de todas as edificações, 

medida a partir da alvenaria exterior das construções, de acordo com as normas 

estabelecidas no Decreto

da Floresta Contra Incêndio de Torres Novas.

FE 29. Cumprir as medidas constantes no Plano de Ação da Zona Vulnerável do Tejo (ZV05) 

estabelecidas na Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto, em todas as zonas regadas da 

Fábrica Torrejana. 

FE 30. Cumprir o Código de Boas Prá

Torrejana. 

7.2.10 USO ATUAL DO SOLO 

Na fase de exploração da Fábrica Torrejana não se preveem quaisquer afetações nesta vertente, 

pelo que não se considera necessária a adoção de medidas de minimização. 

7.2.11 PATRIMÓNIO CULTURAL 

As medidas de minimização que se apresentam seguidamente têm apenas uma natureza preventiva, 

constituindo uma forma de evitar eventuais impactes patrimoniais negativos em futuros projetos da 

Fábrica Torrejana, caso englobem construção em zon

FE 31. A ausência de ocorrências patrimoniais à superfície do terreno, não significa a sua 

inexistência no subsolo, por este motivo sugere

negativos, a realização de acompanhamento ar

escavação no solo com a topografia original conservada.

FE 32. A edificação de qualquer equipamento industrial terá que ter acompanhamento 

arqueológico permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentaçõe

de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de inertes), 

quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a 

instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação.

FE 33. Após a desmatação d

arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações 
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ITÓRIO E CONDICIONANTES LEGAIS 

A circulação de pessoal e viaturas, bem como toda a atividade da empresa, deverão 

se nos locais definidos e licenciados para o efeito.  

Proceder à gestão de combustível numa faixa de 50m à volta de todas as edificações, 

medida a partir da alvenaria exterior das construções, de acordo com as normas 

Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro e no Plano Municipal de Defesa 

Floresta Contra Incêndio de Torres Novas. 

Cumprir as medidas constantes no Plano de Ação da Zona Vulnerável do Tejo (ZV05) 

estabelecidas na Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto, em todas as zonas regadas da 

Cumprir o Código de Boas Práticas Agrícolas, em todas as zonas regadas da Fábrica 

Na fase de exploração da Fábrica Torrejana não se preveem quaisquer afetações nesta vertente, 

pelo que não se considera necessária a adoção de medidas de minimização.  

s medidas de minimização que se apresentam seguidamente têm apenas uma natureza preventiva, 

constituindo uma forma de evitar eventuais impactes patrimoniais negativos em futuros projetos da 

, caso englobem construção em zonas que mantenham a topografia original

A ausência de ocorrências patrimoniais à superfície do terreno, não significa a sua 

inexistência no subsolo, por este motivo sugere-se, como medida preventiva de impactes 

negativos, a realização de acompanhamento arqueológico no decorrer dos trabalhos de 

escavação no solo com a topografia original conservada. 

A edificação de qualquer equipamento industrial terá que ter acompanhamento 

arqueológico permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentaçõe

de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de inertes), 

quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a 

instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação. 

Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções 

arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações 

A circulação de pessoal e viaturas, bem como toda a atividade da empresa, deverão 

Proceder à gestão de combustível numa faixa de 50m à volta de todas as edificações, 

medida a partir da alvenaria exterior das construções, de acordo com as normas 

e no Plano Municipal de Defesa 

Cumprir as medidas constantes no Plano de Ação da Zona Vulnerável do Tejo (ZV05) 

estabelecidas na Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto, em todas as zonas regadas da 

ticas Agrícolas, em todas as zonas regadas da Fábrica 

Na fase de exploração da Fábrica Torrejana não se preveem quaisquer afetações nesta vertente, 

s medidas de minimização que se apresentam seguidamente têm apenas uma natureza preventiva, 

constituindo uma forma de evitar eventuais impactes patrimoniais negativos em futuros projetos da 

as que mantenham a topografia original.  

A ausência de ocorrências patrimoniais à superfície do terreno, não significa a sua 

se, como medida preventiva de impactes 

queológico no decorrer dos trabalhos de 

A edificação de qualquer equipamento industrial terá que ter acompanhamento 

arqueológico permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentações 

de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de inertes), 

quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a 

o terreno, será necessário proceder a novas prospeções 

arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações 
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constantes neste texto e identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa fase prévia à 

escavação. 

FE 34. Antes de a ob

intervenientes, o Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico.

FE 35. Da mesma forma, será importante discutir as medidas necessárias para evitar a 

destruição de sítios com valor patrimonial, bem como,

durante o Acompanhamento Arqueológico.

FE 36. As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em 

Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais:

a. Registar o desenvolvimento dos t

b. Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico 

(de carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: 

o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de minimização 

extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos 

identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como por exemplo, 

sondagens arqueológicas de diagnóstico.

FE 37. Sempre que for detetado um novo local com interesse patri

alvo de comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção Geral de Património 

Cultural, pelos canais que vierem a ser combinadas em sede própria.

FE 38. No decorrer do Acompanhamento Arqueológico poderão ser realizados relatórios 

mensais e um relatório final, consoante a dimensão e a duração de projeto.

FE 39. No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caracterização da obra em 

curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos realizados pela equipa 

naquele mês. 

FE 40. Outro objetivo importante deste texto será a apresentação de todas as ocorrências de 

carácter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do Acompanhamento e a 

apresentação de medidas de minimização, no caso de surgiram novos locais com interesse 

patrimonial, a partir de elementos criteriosos e solidamente sustentados (avaliação do valor 

patrimonial do sítio e avaliação do grau de afetação do local identificado).
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constantes neste texto e identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa fase prévia à 

Antes de a obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os 

intervenientes, o Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico. 

Da mesma forma, será importante discutir as medidas necessárias para evitar a 

destruição de sítios com valor patrimonial, bem como, os procedimentos e normas a cumprir 

durante o Acompanhamento Arqueológico. 

As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em 

Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais: 

Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico 

(de carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: 

o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de minimização 

extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos 

identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como por exemplo, 

sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser 

alvo de comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção Geral de Património 

Cultural, pelos canais que vierem a ser combinadas em sede própria. 

No decorrer do Acompanhamento Arqueológico poderão ser realizados relatórios 

sais e um relatório final, consoante a dimensão e a duração de projeto.

No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caracterização da obra em 

curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos realizados pela equipa 

Outro objetivo importante deste texto será a apresentação de todas as ocorrências de 

carácter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do Acompanhamento e a 

apresentação de medidas de minimização, no caso de surgiram novos locais com interesse 

rimonial, a partir de elementos criteriosos e solidamente sustentados (avaliação do valor 

patrimonial do sítio e avaliação do grau de afetação do local identificado).
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constantes neste texto e identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa fase prévia à 

ra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os 

Da mesma forma, será importante discutir as medidas necessárias para evitar a 

os procedimentos e normas a cumprir 

As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em 

 

Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico 

(de carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: 

o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de minimização 

extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos 

identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como por exemplo, 

monial, este deverá ser 

alvo de comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção Geral de Património 

No decorrer do Acompanhamento Arqueológico poderão ser realizados relatórios 

sais e um relatório final, consoante a dimensão e a duração de projeto. 

No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caracterização da obra em 

curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos realizados pela equipa 

Outro objetivo importante deste texto será a apresentação de todas as ocorrências de 

carácter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do Acompanhamento e a 

apresentação de medidas de minimização, no caso de surgiram novos locais com interesse 

rimonial, a partir de elementos criteriosos e solidamente sustentados (avaliação do valor 

patrimonial do sítio e avaliação do grau de afetação do local identificado). 



 

 

 

 

 

Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Volume 1 

256

FE 41. Deverá ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do 

Acompanhamento Arqu

patrimoniais identificadas (escala 1:25 000 e escala de projeto).

FE 42. O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as 

tarefas. Assim, deverá feito um texto, no qual se

metodologias usadas, bem como, uma caracterização sumária do tipo de obra, os tipos de 

impacte provocados e um retrato da paisagem original.

FE 43. Por fim, deverão ser caracterizadas todas as medidas de minimização realizadas, 

locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos criteriosamente 

todos os sítios afetados pelo projeto.

FE 44. As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona 

abrangida pelo projeto são as seguintes:

c. Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local referido na carta 

geral de sítios e que esteja nas imediações das frentes de obra.

− A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite máximo do 

sítio. No entanto, podem ser mantidos os

− A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita 

sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas.

d. Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem 

contextos arqueológicos, durant

i. As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: 

identificação e caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do valor 

patrimonial do local; apresentação de soluções para minimizar o impacto da 

obra. 

7.2.12 PAISAGEM 

FE 45. Deverá ser assegurada uma adequada manutenção do local da instalação, 

assegurando a adequada gestão de resíduos e limpeza dos locais de trabalho. 

FE 46. Deverá ser assegurada uma adequada manutenção e conservação de todas as 

espécies herbáceas e arbó
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Deverá ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do 

Acompanhamento Arqueológico, tal como, a localização exata de todas incidências 

patrimoniais identificadas (escala 1:25 000 e escala de projeto). 

O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as 

tarefas. Assim, deverá feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as 

metodologias usadas, bem como, uma caracterização sumária do tipo de obra, os tipos de 

impacte provocados e um retrato da paisagem original. 

Por fim, deverão ser caracterizadas todas as medidas de minimização realizadas, 

locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos criteriosamente 

todos os sítios afetados pelo projeto. 

As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona 

abrangida pelo projeto são as seguintes: 

ção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local referido na carta 

geral de sítios e que esteja nas imediações das frentes de obra. 

A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite máximo do 

sítio. No entanto, podem ser mantidos os acessos à obra já existentes.

A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita 

sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas. 

Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem 

contextos arqueológicos, durante o acompanhamento arqueológico.

As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: 

identificação e caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do valor 

patrimonial do local; apresentação de soluções para minimizar o impacto da 

Deverá ser assegurada uma adequada manutenção do local da instalação, 

assegurando a adequada gestão de resíduos e limpeza dos locais de trabalho. 

Deverá ser assegurada uma adequada manutenção e conservação de todas as 

espécies herbáceas e arbóreas existentes. 

Deverá ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do 

eológico, tal como, a localização exata de todas incidências 

O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as 

rão apresentados os objetivos e as 

metodologias usadas, bem como, uma caracterização sumária do tipo de obra, os tipos de 

Por fim, deverão ser caracterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os 

locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos criteriosamente 

As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona 

ção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local referido na carta 

 

A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite máximo do 

acessos à obra já existentes. 

A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita 

Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem 

e o acompanhamento arqueológico. 

As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: 

identificação e caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do valor 

patrimonial do local; apresentação de soluções para minimizar o impacto da 

Deverá ser assegurada uma adequada manutenção do local da instalação, 

assegurando a adequada gestão de resíduos e limpeza dos locais de trabalho.  

Deverá ser assegurada uma adequada manutenção e conservação de todas as 
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7.2.13 GESTÃO DE RESÍDUOS 

FE 47. Armazenamento dos resíduos 

pessoas e animais e da ação do vento.

FE 48. Sensibilização dos colaboradores para as boas práticas de gestão de resíduos, 

reforçando a necessidade de 

FE 49. Seleção das entidades de gestão de resíduos constantes da Lista de Operadores de 

Resíduos Sólidos Não Urbanos, disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente.

FE 50. Preenchimento adequado das guias de acompanhamento de resíduos e 

respetivos certificados de receção emitidos pelo operador de gestão de resíduos.

FE 51. Preenchimento adequado das guias de transpor

FE 52. Manutenção de um registo completo dos resíduos produzidos na instalação por 

origem, tipo e quantidade produzida, bem

FE 53. Fornecimento dos dados de produção de resíduos na instalação industrial na 

plataforma SILiAMB (Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente) da Agência 

Portuguesa do Ambiente, conforme Portaria n.º 1408/2006

pela Portaria n.º 320/2007 de 23 de Março.

7.2.14 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E 

FE 54. A empresa possui

situações de emergênci

negativos.  

FE 55. O armazenamento temporário e o

instalação e desta para o exterior, deverá ser efetuado 

com os solos descobertos no recinto da instalação ou fora deste

FE 56. A empresa deve garantir a formação contínua dos seus funcionários, no sentido de 

conhecerem os meios e métodos de prevenção de riscos e de as atuações face a situações 

de emergência.  

FE 57. Manutenção periódica 

domésticas e de águas pluviais

possam potenciar contaminações.
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Armazenamento dos resíduos e subprodutos em zonas protegidas do acesso de 

pessoas e animais e da ação do vento.  

Sensibilização dos colaboradores para as boas práticas de gestão de resíduos, 

reforçando a necessidade de prevenção. 

Seleção das entidades de gestão de resíduos constantes da Lista de Operadores de 

Resíduos Sólidos Não Urbanos, disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente.

Preenchimento adequado das guias de acompanhamento de resíduos e 

etivos certificados de receção emitidos pelo operador de gestão de resíduos.

Preenchimento adequado das guias de transporte de subprodutos

Manutenção de um registo completo dos resíduos produzidos na instalação por 

origem, tipo e quantidade produzida, bem como a sua classificação LER e destino final.

Fornecimento dos dados de produção de resíduos na instalação industrial na 

(Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente) da Agência 

Portuguesa do Ambiente, conforme Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro, alterada 

pela Portaria n.º 320/2007 de 23 de Março. 

REVENÇÃO E MINIMIZAÇÃO DE RISCOS E ATUAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 

A empresa possui procedimentos e planos para prevenir, investigar e responder a 

situações de emergência que conduzam ou possam conduzir a impactes ambientais 

armazenamento temporário e o encaminhamento de resíduos

instalação e desta para o exterior, deverá ser efetuado sem que o material tenha contacto 

ertos no recinto da instalação ou fora deste.  

A empresa deve garantir a formação contínua dos seus funcionários, no sentido de 

conhecerem os meios e métodos de prevenção de riscos e de as atuações face a situações 

Manutenção periódica das redes de águas residuais industriais

de águas pluviais, de forma a evitar problemas de funcionamento ou fugas que 

possam potenciar contaminações. 

257 

em zonas protegidas do acesso de 

Sensibilização dos colaboradores para as boas práticas de gestão de resíduos, 

Seleção das entidades de gestão de resíduos constantes da Lista de Operadores de 

Resíduos Sólidos Não Urbanos, disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

Preenchimento adequado das guias de acompanhamento de resíduos e arquivo dos 

etivos certificados de receção emitidos pelo operador de gestão de resíduos. 

te de subprodutos. 

Manutenção de um registo completo dos resíduos produzidos na instalação por 

como a sua classificação LER e destino final. 

Fornecimento dos dados de produção de resíduos na instalação industrial na 

(Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente) da Agência 

18 de Dezembro, alterada 

ITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

procedimentos e planos para prevenir, investigar e responder a 

a que conduzam ou possam conduzir a impactes ambientais 

 dentro do recinto da 

sem que o material tenha contacto 

A empresa deve garantir a formação contínua dos seus funcionários, no sentido de 

conhecerem os meios e métodos de prevenção de riscos e de as atuações face a situações 

industriais, de águas residuais 

, de forma a evitar problemas de funcionamento ou fugas que 
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FE 58. Garantir a periodicidade adequada de trasfega das lamas 

Operador de Gestão de Resíduo

FE 59. Foi elaborado e vai sendo atualizado com a frequência necessária um Relatório de 

Avaliação de Riscos da Instalação. 

FE 60. Para a atuação na prevenção de riscos químicos associados à atividade, 

se já implementadas algumas medidas de controlo da exposição dos seus trabalhadores aos 

vários agentes químicos nela existente. Estas medidas incluem:

- Devido ao facto de existirem zonas classificadas como Zonas ATEX (Atmosferas 

explosivas), a Torrejana S.A. está equipada com uma rede de detetores de vapores de 

metanol. Desta forma, a deteção de uma fuga deste composto, classificado como tóxico e 

inflamável, aciona o sistema de alarme. 

deste composto, classificado

- Os auxiliares de produção que acompanham as descargas das matérias primas 

consideradas perigosas, nomeadamente metanol, metilato de sódio, ácido clorídrico, ácido 

sulfúrico, soda cáustica, possuem máscaras de proteção com filtros ABEK, para o 

acompanhamento das descargas dos ácidos, máscaras de proteção com filtros AX para 

utilização em caso de deteção de fuga de vapores de metanol. Estes trabalhadores dispõem 

ainda de luvas de proteção

acompanhamento das descargas de soda cáustica) e fato de proteção química (para o 

acompanhamento das descargas dos ácidos);

- Junto às zonas de manipulação e descarga de produtos químicos cla

perigosos estão disponíveis, para consulta dos trabalhadores, fichas de instrução de 

segurança com a identificação dos produtos e dos perigos a ele associados assim como as 

medidas a tomar em caso de derrame, incêndio ou necessidade de prim

- Os compostos classificados como perigosos existentes no laboratório são

guardados na hotte, uma vez abertos;

- Os trabalhadores do laboratório têm à sua disposição luvas de nitrilo, bata e

proteção; 

- Todos os funcionários da fábrica (com exceção dos funcionários que apenas

funções administrativas) frequentaram várias a

substâncias químicas perigosas.
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Garantir a periodicidade adequada de trasfega das lamas produzidas na EPTAR p

Operador de Gestão de Resíduos devidamente autorizado.  

Foi elaborado e vai sendo atualizado com a frequência necessária um Relatório de 

Avaliação de Riscos da Instalação.  

Para a atuação na prevenção de riscos químicos associados à atividade, 

se já implementadas algumas medidas de controlo da exposição dos seus trabalhadores aos 

vários agentes químicos nela existente. Estas medidas incluem: 

Devido ao facto de existirem zonas classificadas como Zonas ATEX (Atmosferas 

rejana S.A. está equipada com uma rede de detetores de vapores de 

metanol. Desta forma, a deteção de uma fuga deste composto, classificado como tóxico e 

inflamável, aciona o sistema de alarme. Desta forma, no caso de dete

lassificado como tóxico e inflamável, é acionado o sistema de alarme

Os auxiliares de produção que acompanham as descargas das matérias primas 

consideradas perigosas, nomeadamente metanol, metilato de sódio, ácido clorídrico, ácido 

ica, possuem máscaras de proteção com filtros ABEK, para o 

acompanhamento das descargas dos ácidos, máscaras de proteção com filtros AX para 

utilização em caso de deteção de fuga de vapores de metanol. Estes trabalhadores dispõem 

ainda de luvas de proteção de nitrilo, óculos de proteção, avental de proteção (no caso do 

acompanhamento das descargas de soda cáustica) e fato de proteção química (para o 

acompanhamento das descargas dos ácidos); 

Junto às zonas de manipulação e descarga de produtos químicos cla

perigosos estão disponíveis, para consulta dos trabalhadores, fichas de instrução de 

segurança com a identificação dos produtos e dos perigos a ele associados assim como as 

medidas a tomar em caso de derrame, incêndio ou necessidade de prim

Os compostos classificados como perigosos existentes no laboratório são

dados na hotte, uma vez abertos; 

Os trabalhadores do laboratório têm à sua disposição luvas de nitrilo, bata e

ionários da fábrica (com exceção dos funcionários que apenas

trativas) frequentaram várias ações de formação para a manipulação de 

substâncias químicas perigosas. 

produzidas na EPTAR para 

Foi elaborado e vai sendo atualizado com a frequência necessária um Relatório de 

Para a atuação na prevenção de riscos químicos associados à atividade, encontram-

se já implementadas algumas medidas de controlo da exposição dos seus trabalhadores aos 

Devido ao facto de existirem zonas classificadas como Zonas ATEX (Atmosferas 

rejana S.A. está equipada com uma rede de detetores de vapores de 

metanol. Desta forma, a deteção de uma fuga deste composto, classificado como tóxico e 

Desta forma, no caso de deteção de uma fuga 

cionado o sistema de alarme. 

Os auxiliares de produção que acompanham as descargas das matérias primas 

consideradas perigosas, nomeadamente metanol, metilato de sódio, ácido clorídrico, ácido 

ica, possuem máscaras de proteção com filtros ABEK, para o 

acompanhamento das descargas dos ácidos, máscaras de proteção com filtros AX para 

utilização em caso de deteção de fuga de vapores de metanol. Estes trabalhadores dispõem 

de nitrilo, óculos de proteção, avental de proteção (no caso do 

acompanhamento das descargas de soda cáustica) e fato de proteção química (para o 

Junto às zonas de manipulação e descarga de produtos químicos classificados como 

perigosos estão disponíveis, para consulta dos trabalhadores, fichas de instrução de 

segurança com a identificação dos produtos e dos perigos a ele associados assim como as 

medidas a tomar em caso de derrame, incêndio ou necessidade de primeiros socorros; 

Os compostos classificados como perigosos existentes no laboratório são manipulados e 

Os trabalhadores do laboratório têm à sua disposição luvas de nitrilo, bata e óculos de 

ionários da fábrica (com exceção dos funcionários que apenas exercem 

para a manipulação de 
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FE 61. Para a atuação na prevenção de riscos biológicos, são adotadas as boas

higiene pessoal e de higienização frequente das instalações.

FE 62. Para a atuação na prevenção de riscos de dano para o património genético, são 

adotadas as seguintes medidas de controlo da exposição dos trabalhadores:

- Reduzir ao mínimo a exposiçã

realização das atividades que potenciem a exposição;

- Colocar à disposição dos trabalhadores vestuário de proteção e equipamentos individual 

de proteção respiratória, a ser utilizado enquanto durar 

- Assegurar que a exposição de cada trabalhador não tenha carácter permanente e seja 

limitada ao estritamente necessário;

- Delimitar e assinalar as zonas ode se realizam as atividades que potenciam a exposição;

- Só permitir acesso às zonas o

Pelo facto de, neste momento, os trabalhadores afetos ao laboratório serem todos do sexo 

feminino deverão ainda ser tomadas as seguintes medidas de restrição ou limitação:

- Deverá ser proibida a trabalh

possa estar em contacto com: Benzo(a)pireno e Dicromato de potássio.

- Deverão ser condicionadas a trabalhadoras grávi

em que exista ou possa existir o risco

monohidratada, hidranal coulomat A, p

FE 63. Foi já elaborado um Estudo de Avaliação do Risco Ambiental com o objetivo de 

calcular e justificar o montante adequado de garanti

respetiva Responsabilidade Ambiental (previsto no Decreto

alterado pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de Setembro, e Decreto

1 de Março), tendo sido efetuada uma 

Ambiental.  
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Para a atuação na prevenção de riscos biológicos, são adotadas as boas

higiene pessoal e de higienização frequente das instalações. 

Para a atuação na prevenção de riscos de dano para o património genético, são 

adotadas as seguintes medidas de controlo da exposição dos trabalhadores:

Reduzir ao mínimo a exposição dos trabalhadores e assegurar a sua proteção durante a 

realização das atividades que potenciem a exposição; 

Colocar à disposição dos trabalhadores vestuário de proteção e equipamentos individual 

de proteção respiratória, a ser utilizado enquanto durar a exposição; 

Assegurar que a exposição de cada trabalhador não tenha carácter permanente e seja 

limitada ao estritamente necessário; 

Delimitar e assinalar as zonas ode se realizam as atividades que potenciam a exposição;

Só permitir acesso às zonas onde se realiza essa atividade a pessoas autorizadas.

Pelo facto de, neste momento, os trabalhadores afetos ao laboratório serem todos do sexo 

feminino deverão ainda ser tomadas as seguintes medidas de restrição ou limitação:

Deverá ser proibida a trabalhadoras grávidas a realização de qualquer atividade em que 

possa estar em contacto com: Benzo(a)pireno e Dicromato de potássio.

Deverão ser condicionadas a trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes as atividades 

em que exista ou possa existir o risco de exposição a: clorofórmio, fenolftaleína, hidrazina 

monohidratada, hidranal coulomat A, p-anisidina e sulfato de hidrazina. 

Foi já elaborado um Estudo de Avaliação do Risco Ambiental com o objetivo de 

calcular e justificar o montante adequado de garantia financeira a prestar no âmbito da 

respetiva Responsabilidade Ambiental (previsto no Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, 

Lei n.º 245/2009, de 22 de Setembro, e Decreto-Lei n.º 29

1 de Março), tendo sido efetuada uma garantia bancária associada à Responsabilidade 
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Para a atuação na prevenção de riscos biológicos, são adotadas as boas práticas de 

Para a atuação na prevenção de riscos de dano para o património genético, são 

adotadas as seguintes medidas de controlo da exposição dos trabalhadores: 

o dos trabalhadores e assegurar a sua proteção durante a 

Colocar à disposição dos trabalhadores vestuário de proteção e equipamentos individual 

Assegurar que a exposição de cada trabalhador não tenha carácter permanente e seja 

Delimitar e assinalar as zonas ode se realizam as atividades que potenciam a exposição; 

nde se realiza essa atividade a pessoas autorizadas. 

Pelo facto de, neste momento, os trabalhadores afetos ao laboratório serem todos do sexo 

feminino deverão ainda ser tomadas as seguintes medidas de restrição ou limitação: 

as a realização de qualquer atividade em que 

possa estar em contacto com: Benzo(a)pireno e Dicromato de potássio. 

as, puérperas ou lactantes as atividades 

de exposição a: clorofórmio, fenolftaleína, hidrazina 

 

Foi já elaborado um Estudo de Avaliação do Risco Ambiental com o objetivo de 

a financeira a prestar no âmbito da 

Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, 

Lei n.º 29-A/2011, de 

garantia bancária associada à Responsabilidade 
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8 SÍNTESE DE IMPACTES E 

8.1 INTRODUÇÃO 

No capítulo 6 do presente EIA procedeu

impactes resultantes da exploração da

compensar, tanto quanto possível, os impactes negativos identificados, qualificados e quantificados, 

foi estabelecido um conjunto de medidas de minimização 

consideradas adequadas e ajustadas ao presente projeto

No presente capítulo, efetua-se uma síntese global da avaliação de impactes realizada, procedendo

se, igualmente à sistematização das principais medidas de minimização apresentadas nos diferentes 

descritores ambientais. 

8.2 SÍNTESE DA AVALIAÇÂO DE IMPACTES E DE MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO/RECOMENDAÇÕES

No quadro seguinte, são apresentadas globalmente e sumariamente as principais afetações da 

exploração da instalação sobre o ambiente, na sua área de influência, e as respetivas medid

minimização.  
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E CONCLUSÕES 

No capítulo 6 do presente EIA procedeu-se, para cada fator ambiental, à identificação e avaliação de 

exploração das instalações da Fábrica Torrejana. A fim de minimizar ou 

compensar, tanto quanto possível, os impactes negativos identificados, qualificados e quantificados, 

foi estabelecido um conjunto de medidas de minimização para cada fator ambiental afetado

s e ajustadas ao presente projeto. 

se uma síntese global da avaliação de impactes realizada, procedendo

se, igualmente à sistematização das principais medidas de minimização apresentadas nos diferentes 

ÍNTESE DA AVALIAÇÂO DE IMPACTES E DE MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO/RECOMENDAÇÕES 

No quadro seguinte, são apresentadas globalmente e sumariamente as principais afetações da 

instalação sobre o ambiente, na sua área de influência, e as respetivas medid

se, para cada fator ambiental, à identificação e avaliação de 

. A fim de minimizar ou 

compensar, tanto quanto possível, os impactes negativos identificados, qualificados e quantificados, 

cada fator ambiental afetado, 

se uma síntese global da avaliação de impactes realizada, procedendo-

se, igualmente à sistematização das principais medidas de minimização apresentadas nos diferentes 

ÍNTESE DA AVALIAÇÂO DE IMPACTES E DE MEDIDAS DE 

No quadro seguinte, são apresentadas globalmente e sumariamente as principais afetações da 

instalação sobre o ambiente, na sua área de influência, e as respetivas medidas de 
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Quadro 

 IMPACTES LOCALIZAÇÃO 

DO I

Solos e 
Capacidade de 

Uso do Solo  

Risco de contaminação do solo 
por derrame acidental de 

poluentes 

Recinto da 
instalação

Risco de contaminação por 
derrame acidental de águas 

residuais industriais não 
tratadas em caso de rotura do 

sistema de drenagem. 

Recinto da 
instalação

  

Recursos 
Hídricos e 

Qualidade da 
Água 

Risco de contaminação das 
águas superficiais e 

subterrâneas por derrame 
acidental de águas residuais 
industriais não tratadas em 

caso de rotura do sistema de 
drenagem. 

Recinto da 
instalação

Risco de contaminação das 
águas superficiais e 

subterrâneas por derrame 
acidental de poluentes 

Recinto da 
instalação
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Quadro 8.1 – Quadro Síntese de Impactes e Medidas de Minimização 

OCALIZAÇÃO 

IMPACTE 
AVALIAÇÃO DO 

IMPACTE MEDIDAS DE M

Recinto da 
instalação 

Negativo, 
Significativo a 

Muito 
Significativo, 
Temporário, 
Reversível 

• Encaminhamento das lamas resultantes do tratamento de águas da EPTAR 
operador licenciado de gestão de resíduos, com periodicidade adequada.

• Manter os produtos necessários para o funcionamento e/ou manutenção de 
maquinaria armazenados em local fechado e impermeabilizado

• Os óleos e lubrificantes usados devem continuar a ser recolhidos e 
armazenados em recipientes próprios, sendo posteriormente encaminhados 
para local devidamente licenciado para o efeito. 

• Todos os resíduos sólidos resultantes da atividade industrial 
ser armazenados em local apropriado e recolhidos e valorizados ou eliminados 
por uma empresa licenciadas para o efeito.

• Manter em funcionamento um adequado sistema de gestão de resíduo
• Manter em condições adequadas as estruturas de contenção de derrames de 

substâncias com poder poluente manuseadas na unidade in

Recinto da 
instalação 

Negativo 
Significativo, 
Temporário, 
Reversível 

   

Recinto da 
instalação 

Negativo, Pouco 
Significativo, 
Temporário, 
Reversível 

• Manutenção periódica dos coletores e sistemas de tratamento de água 
residuais.  

• Garantir a periodicidade adequada de trasfega das
tratamento da EPTAR, para operador licenciado.

• Em situações de derrame acidental de óleos e gorduras deverá ser acionado 
imediatamente o sistema de transferência das águas de lavagem ou pluviais do 
decantador de gorduras para a EPTAR

• Manter em funcionamento um adequado sistema de gestão de resíduos.
• Cumprir as condições e as medidas de Auto

• Garantir o envio mensal dos boletins de análise do efluente tratado na EPTAR, à
Águas do Ribatejo. 

• Garantir o cumprimento dos valores limite de descarga na rede municipal de 
saneamento, estabelecidos pela AR. Caso ocorra violação dos limites, esta 
situação deverá ser imediatamente averiguada e solucionada

Recinto da 
instalação 

Negativo, Pouco 
Significativo, 
Temporário, 
Reversível 

MINIMIZAÇÃO 

s lamas resultantes do tratamento de águas da EPTAR para 
operador licenciado de gestão de resíduos, com periodicidade adequada. 

Manter os produtos necessários para o funcionamento e/ou manutenção de 
ocal fechado e impermeabilizado. 

Os óleos e lubrificantes usados devem continuar a ser recolhidos e 
armazenados em recipientes próprios, sendo posteriormente encaminhados 
para local devidamente licenciado para o efeito.  

tantes da atividade industrial deverão continuar a 
ser armazenados em local apropriado e recolhidos e valorizados ou eliminados 
por uma empresa licenciadas para o efeito. 
Manter em funcionamento um adequado sistema de gestão de resíduos. 
Manter em condições adequadas as estruturas de contenção de derrames de 
substâncias com poder poluente manuseadas na unidade industrial. 

Manutenção periódica dos coletores e sistemas de tratamento de água 

Garantir a periodicidade adequada de trasfega das lamas provenientes do 
tratamento da EPTAR, para operador licenciado. 

Em situações de derrame acidental de óleos e gorduras deverá ser acionado 
imediatamente o sistema de transferência das águas de lavagem ou pluviais do 
decantador de gorduras para a EPTAR. 
Manter em funcionamento um adequado sistema de gestão de resíduos. 

as medidas de Auto-controlo da AURH. 

Garantir o envio mensal dos boletins de análise do efluente tratado na EPTAR, à 

alores limite de descarga na rede municipal de 
saneamento, estabelecidos pela AR. Caso ocorra violação dos limites, esta 

amente averiguada e solucionada.  
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 IMPACTES LOCALIZAÇÃO 

DO I

Consumo de Água  Recinto da 
instalação

  

Qualidade do 
Ar 

Emissão de poluentes 
atmosféricos das chaminés 

industriais da instalação (com 
origem em caldeiras) 

Recinto da 
instalação e 

respetiva 
envolvente

Emissão de gases de 
combustão e partículas pelos 
veículos afetos à instalação 

Recinto da 
instalação e 

respetiva 
envolvente

  

Ambiente 

Sonoro 

Funcionamento dos 
equipamentos mecânicos 

existentes na unidade industrial 

Recinto da 
instalação e 

respetiva 
envolvente

Níveis sonoros emitidos pela 
circulação de veículos afetos à 

atividade industrial 

Recinto da 
instalação e 

respetiva 
envolvente

  

Sistemas 
Ecológicos 

Risco de contaminação das 
comunidades florísticas por 

derrame acidental de poluentes 

Recinto da 
instalação

Deposição de poeiras e 
poluentes em plantas 

Recinto da 
instalação e 
envolvente

OCALIZAÇÃO 

IMPACTE 
AVALIAÇÃO DO 

IMPACTE MEDIDAS DE M

Recinto da 
instalação 

Negativo, Pouco 
Significativo, 
Permanente, 
Reversível 

• Cumprir as medidas constantes no Plano de Ação da Zona Vulnerável do Tejo 
(ZV05). 

• Cumprir o Código de Boas Práticas Agrícolas, em todas as zonas regadas da 
Fábrica Torrejana. 

   

Recinto da 
instalação e 

respetiva 
envolvente 

Negativo, 
Significativo, 
Temporário, 
Reversível 

• Adequada gestão e manutenção da frota automóvel pertencente à Torrejana. 

• Os percursos rodoviários utilizados pela frota de transporte e distribuição de 
produto final deverão ser otimizados. 

• Manter como combustível o gás natural nas
Recinto da 

instalação e 
respetiva 

envolvente 

Negativo, Pouco 
Significativo, 
Temporário, 
Reversível 

   

Recinto da 
instalação e 

respetiva 
envolvente 

Negativo, Pouco 
Significativo, 
Permanente, 
Reversível 

• Manter em bom funcionamento todos os equipament
•  Utilizar equipamento em conformidade com o disposto no Regulamento das 

Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior.
• A circulação de veículos pesados deve efetuar

diurno. 

Recinto da 
instalação e 

respetiva 
envolvente 

Negativo, Pouco 
Significativo, 
Permanente, 
Reversível 

   

Recinto da 
instalação 

Negativo, Pouco 
Significativo, 
Temporário, 
Irreversível • Assegurar a segurança e estanquicidade da unidade industrial e de todo o 

processo produtivo. 
Recinto da 

instalação e 
envolvente 

Negativo, Pouco 
Significativo, 
Permanente, 

MINIMIZAÇÃO 

Cumprir as medidas constantes no Plano de Ação da Zona Vulnerável do Tejo 

Cumprir o Código de Boas Práticas Agrícolas, em todas as zonas regadas da 

Adequada gestão e manutenção da frota automóvel pertencente à Torrejana.  

percursos rodoviários utilizados pela frota de transporte e distribuição de 

Manter como combustível o gás natural nas caldeiras em funcionamento.  

os equipamentos. 
Utilizar equipamento em conformidade com o disposto no Regulamento das 

Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior. 
A circulação de veículos pesados deve efetuar-se essencialmente em período 

Assegurar a segurança e estanquicidade da unidade industrial e de todo o 



  
 
 
 
 

 
 
Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Volume 1 – Relatório Síntese 

 IMPACTES 
LOCALIZAÇÃO 

DO I

Afugentamento das espécies 
de fauna mais sensíveis 

Recinto da 
instalação e 
envolvente

  

Sócio-
Economia 

Fonte de emprego da mão-de-
obra local e desenvolvimento 

regional 
Região

Incomodidade das populações 
gerada pelo ruído e poluição 

do ar 

Envolvente da 
instalação

  

Ordenamento 
do Território e 
Condicionante

s Legais 

Interferência com o Domínio 
Hídrico 

Recinto da
instalação

Interferência com a Zona 
Vulnerável do Tejo 

Recint
instalação

  

Paisagem Interferência com a paisagem 
local 

Envolvente da 
instalação
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OCALIZAÇÃO 

IMPACTE 
AVALIAÇÃO DO 

IMPACTE MEDIDAS DE M

Irreversível 

Recinto da 
instalação e 
envolvente 

Negativo, Pouco 
Significativo, 
Permanente, 
Reversível 

   

Região 

Positivo, Muito 
Significativo, 
Permanente, 
Reversível • Potenciar a contratação de mão-de-obra local, da freguesia e do concelho.

• Medidas de minimização indicadas nos capítulos 
Envolvente da 

instalação 

Negativo, Pouco 
Significativo, 
Permanente, 
Reversível 

   

Recinto da 
instalação 

Negativo, Pouco 
Significativo, 
Permanente, 
Reversível 

• Garantir a circulação de pessoal e viaturas
empresa nos locais definidos e licenciados para o efeito. 

• Proceder à gestão de combustível numa faixa de 50m à volta de todas 
edificações. 

• Cumprir as medidas constantes no Plano de Ação da Zona Vulnerável do Tejo 
(ZV05). 

• Cumprir o Código de Boas Práticas Agrícolas

Recinto da 
instalação 

Negativo, Pouco 
Significativo, 
Permanente, 
Reversível 

   

Envolvente da 
instalação 

Negativo, Pouco 
Significativo, 
Permanente, 
Irreversível 

• Deverá ser assegurada uma adequada manutenção do local da instalação, 
assegurando a adequada gestão de resíduos e limpeza dos locais de trabalho. 

• Deverá ser assegurada uma adequada manutenção e conservação de todas as 
espécies herbáceas e arbóreas existen

   

MINIMIZAÇÃO 

obra local, da freguesia e do concelho. 
edidas de minimização indicadas nos capítulos qualidade do ar e ruído.  

Garantir a circulação de pessoal e viaturas e o desenvolvimento da atividade da 
locais definidos e licenciados para o efeito.  

Proceder à gestão de combustível numa faixa de 50m à volta de todas as 

Cumprir as medidas constantes no Plano de Ação da Zona Vulnerável do Tejo 

digo de Boas Práticas Agrícolas. 

Deverá ser assegurada uma adequada manutenção do local da instalação, 
assegurando a adequada gestão de resíduos e limpeza dos locais de trabalho.  
Deverá ser assegurada uma adequada manutenção e conservação de todas as 
espécies herbáceas e arbóreas existentes. 
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 IMPACTES LOCALIZAÇÃO 

DO I

Gestão de 
Resíduos 

Impactes associados à 
produção de resíduos e 

subprodutos decorrentes da 
atividade industrial 

Recinto da 
instalação e 

respetiva 
envolvente

  

Riscos 
Ambientais 

Riscos de afetação da 
segurança e qualidade de vida 
das populações e da 
qualidade ambiental 

Riscos de afetação da 
qualidade geral do ambiente 
pela contaminação acidental 
do meio envolvente à unidade 
industrial 

Riscos gerais para os 
trabalhadores 

Riscos químicos 

Riscos biológicos 

Riscos de dano para o 
património genético 

Recinto da 
instalação e 

respetiva 
envolvente

OCALIZAÇÃO 

IMPACTE 
AVALIAÇÃO DO 

IMPACTE MEDIDAS DE M

Recinto da 
instalação e 

respetiva 
envolvente 

Negativo, Pouco 
Significativo, 
Permanente, 
Irreversível 

• Armazenamento dos resíduos em zonas protegidas do acesso de pessoas e 
animais e da ação do vento. 

• Sensibilização dos colaboradores para as boas práticas de gestão de resíduos, 
reforçando a necessidade de prevenção.

• Seleção das entidades de gestão de resíduos constantes da Lista de 
Operadores de Resíduos Sólidos Não Urbanos

• Preenchimento adequado das guias de acompanhamento de resíduos e arquivo 
dos respetivos certificados de receção emitidos pelo operador de gestão de 
resíduos. 

• Preenchimento adequado das guias de transporte de subprodu

• Manutenção de um registo completo dos resíduos produzidos na instalação por 
origem, tipo e quantidade produzida. 

• Fornecimento dos dados de produção de resíduos na instalação in
plataforma SILiAMB. 

   

Recinto da 
instalação e 

respetiva 
envolvente 

Negativo, 
Significativo a 

muito 
significativo, 
Temporário, 
Reversível 

• Implementação dos procedimentos e planos para prevenir, investigar e 
responder a situações de emergência.

• O armazenamento temporário e o encaminhamento de resíduos dentro do 
recinto da instalação e desta para o exterior, deverá ser efetuado sem que o 
material tenha contacto com os solos descobertos no recinto da instalação ou 
fora deste.  

• Garantir a formação contínua dos seus funcionários, no sentido de conhecerem 
os meios e métodos de prevenção de riscos e de as atuações face a situações 
de emergência.  

• Manutenção periódica das redes de águas residuais industriais
residuais domésticas e da águas pluviais.

• Garantir a periodicidade adequada de trasfega das lamas produzidas na EPTAR
bem como a limpeza das fossas séticas.

• Atualização do Relatório de Avaliação de Riscos da Instalação, sempre que 
necessário. 

• Continuar a implementar as medidas de controlo da exposição 
trabalhadores aos vários agentes químicos

MINIMIZAÇÃO 

zonas protegidas do acesso de pessoas e 

Sensibilização dos colaboradores para as boas práticas de gestão de resíduos, 
reforçando a necessidade de prevenção. 

Seleção das entidades de gestão de resíduos constantes da Lista de 
Sólidos Não Urbanos. 

Preenchimento adequado das guias de acompanhamento de resíduos e arquivo 
dos respetivos certificados de receção emitidos pelo operador de gestão de 

Preenchimento adequado das guias de transporte de subprodutos. 

Manutenção de um registo completo dos resíduos produzidos na instalação por 

Fornecimento dos dados de produção de resíduos na instalação industrial na 

procedimentos e planos para prevenir, investigar e 
. 

O armazenamento temporário e o encaminhamento de resíduos dentro do 
recinto da instalação e desta para o exterior, deverá ser efetuado sem que o 
material tenha contacto com os solos descobertos no recinto da instalação ou 

arantir a formação contínua dos seus funcionários, no sentido de conhecerem 
os meios e métodos de prevenção de riscos e de as atuações face a situações 

de águas residuais industriais, de águas 
domésticas e da águas pluviais. 

Garantir a periodicidade adequada de trasfega das lamas produzidas na EPTAR, 
bem como a limpeza das fossas séticas. 

liação de Riscos da Instalação, sempre que 

r as medidas de controlo da exposição dos seus 
trabalhadores aos vários agentes químicos. 
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 IMPACTES 
LOCALIZAÇÃO 

DO I

 

 

 Impacte negativo significativo 

 Impacte negativo pouco significativo 

 Impacte positivo significativo 

 Impacte positivo muito significativo 
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OCALIZAÇÃO 

IMPACTE 
AVALIAÇÃO DO 

IMPACTE MEDIDAS DE M

• Continuar a implementar boas práticas de higiene pessoal e de higienização 
frequente das instalações. 

• Continuar a adotar medidas de prevenção de riscos de 
genético. 

• Manter ativa a garantia bancária associada à Responsabilidade Ambiental.

MINIMIZAÇÃO 

Continuar a implementar boas práticas de higiene pessoal e de higienização 

prevenção de riscos de dano para o património 

Manter ativa a garantia bancária associada à Responsabilidade Ambiental. 
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8.3 SÍNTESE CONCLUSIVA 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) teve como objeto de análise 

Torrejana, S.A., localizada no perímetro industrial de Riachos, na

Torres Novas. 

Considerando que o recinto da instalação fabril apresenta uma área de 48.792 m

Torrejana encontra-se sujeita ao procedimento de AIA, ao abrigo da alínea a) Tratamento de produtos 

intermediários e fabrico de produtos (projetos não incluídos no Anexo I), do Ponto 6 

química, do Anexo II, por apresentar 

O presente EIA tem assim como objetivo submeter a Avaliação de Impacte Ambiental a instalação na 

sua atual área de implantação e com as atuais capacidades de produção, tratando

regularização de uma instalação existente

A Fábrica Torreja produz atualmente biodiesel, numa quantidade de 300 t/dia e,

produção de óleos e gorduras, nomeadamente na refinação de azeite, óleos e gorduras 

uma capacidade para processar 

Atualmente a empresa é detentora de marca própria de óleos e azeites e 

marcas de grande consumo em Portugal. 

Ao longo dos últimos anos, a empresa tem apostado na investigação e desenvolvimento na 

introdução de novas oleaginosas para a produção de biodiesel, bem como na melhoria dos processos 

produtivos (refinação e biodiesel), de modo a tornar

económicos. 

Da avaliação efetuada no presente estudo, refere

os impactes negativos resultantes 

muito significativos e quase sempre reversíveis.  

De realçar que a instalação em apreço está associada à ocorrência de impactes positivos

significativos, durante a respetiva fase de exploração, que se farão sentir maioritariamente ao nível 

dos aspetos socioeconómicos. 

concelho de Torres Novas, relativamente ao aumento da taxa de des

manutenção e criação de postos de trabalho constitui um impacte bastante positivo.
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SÍNTESE CONCLUSIVA  

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) teve como objeto de análise a exploração da Fábrica 

no perímetro industrial de Riachos, na freguesia de Riachos, concelho de 

o recinto da instalação fabril apresenta uma área de 48.792 m

se sujeita ao procedimento de AIA, ao abrigo da alínea a) Tratamento de produtos 

intermediários e fabrico de produtos (projetos não incluídos no Anexo I), do Ponto 6 

química, do Anexo II, por apresentar uma área superior ao limiar estabelecido de 3 ha.

O presente EIA tem assim como objetivo submeter a Avaliação de Impacte Ambiental a instalação na 

sua atual área de implantação e com as atuais capacidades de produção, tratando

instalação existente. 

A Fábrica Torreja produz atualmente biodiesel, numa quantidade de 300 t/dia e,

produção de óleos e gorduras, nomeadamente na refinação de azeite, óleos e gorduras 

capacidade para processar 295 toneladas diárias.  

Atualmente a empresa é detentora de marca própria de óleos e azeites e 

marcas de grande consumo em Portugal.  

Ao longo dos últimos anos, a empresa tem apostado na investigação e desenvolvimento na 

nosas para a produção de biodiesel, bem como na melhoria dos processos 

produtivos (refinação e biodiesel), de modo a tornar-se mais eficiente em termos ambientais e 

Da avaliação efetuada no presente estudo, refere-se que na generalidade dos des

os impactes negativos resultantes da exploração da Fábrica Torrejana, são pouco significativos a 

significativos e quase sempre reversíveis.   

De realçar que a instalação em apreço está associada à ocorrência de impactes positivos

significativos, durante a respetiva fase de exploração, que se farão sentir maioritariamente ao nível 

dos aspetos socioeconómicos. Tendo em conta a situação atual do país e concretamente do 

concelho de Torres Novas, relativamente ao aumento da taxa de desemprego da população, a 

manutenção e criação de postos de trabalho constitui um impacte bastante positivo.

a exploração da Fábrica 

freguesia de Riachos, concelho de 

o recinto da instalação fabril apresenta uma área de 48.792 m2 (4,88 ha), a Fábrica 

se sujeita ao procedimento de AIA, ao abrigo da alínea a) Tratamento de produtos 

intermediários e fabrico de produtos (projetos não incluídos no Anexo I), do Ponto 6 - Indústria 

uma área superior ao limiar estabelecido de 3 ha. 

O presente EIA tem assim como objetivo submeter a Avaliação de Impacte Ambiental a instalação na 

sua atual área de implantação e com as atuais capacidades de produção, tratando-se portanto da 

A Fábrica Torreja produz atualmente biodiesel, numa quantidade de 300 t/dia e, no âmbito da 

produção de óleos e gorduras, nomeadamente na refinação de azeite, óleos e gorduras apresenta 

Atualmente a empresa é detentora de marca própria de óleos e azeites e fornece algumas das 

Ao longo dos últimos anos, a empresa tem apostado na investigação e desenvolvimento na 

nosas para a produção de biodiesel, bem como na melhoria dos processos 

se mais eficiente em termos ambientais e 

se que na generalidade dos descritores ambientais, 

são pouco significativos a 

De realçar que a instalação em apreço está associada à ocorrência de impactes positivos 

significativos, durante a respetiva fase de exploração, que se farão sentir maioritariamente ao nível 

Tendo em conta a situação atual do país e concretamente do 

emprego da população, a 

manutenção e criação de postos de trabalho constitui um impacte bastante positivo. 
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Empregando atualmente 52 trabalhadores, 

socioeconómico positivo, significativo, a nível regional e loc

trabalho existentes e eventuais futuras contratações de mão

de desemprego da região.   

O impacte positivo sobre o emprego, não ocorre só por via da atividade desenvolvida pel

Torrejana, mas também ao nível indireto, através das relações comerciais estabelecidas com várias 

empresas associadas e contratadas para fornecimento de produtos e serviços.

De salientar ainda que os impactes negativos 

minimização ou compensação

descritores ambientais.  

9 LACUNAS DE INFORMAÇÃ

De uma forma geral considera

significado, realizando-se a avaliação do projeto com base na informação e conhecimento adequado 

da zona e suas condicionantes, assim como de elementos do projeto.

Há a referir, no entanto, que no descritor Sistemas Ecológicos, 

vegetação e habitats, a inventariação e identificação de espécies deveria ser realizada no período 

mais favorável, nomeadamente durante a Primavera. 

De forma semelhante, para o descritor fauna a reduzida faixa temporal para execução do presente 

trabalho não permite analisar 

pelas diferentes espécies, nomeadamente de aves, o que poderá di

exemplares. Deste modo, é compreensível que a maior parte das espécies na área de estudo não 

tenham sido observadas, pelo que se optou por considerar também as espécies de ocorrência 

potencial. 

Não obstante considera-se que a e

resultados da componente ecológica do estudo.
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mpregando atualmente 52 trabalhadores, a Fábrica Torrejana contribui para um impacte 

socioeconómico positivo, significativo, a nível regional e local, associado à manutenção dos postos de 

trabalho existentes e eventuais futuras contratações de mão-de-obra, contrariando desta forma a taxa 

O impacte positivo sobre o emprego, não ocorre só por via da atividade desenvolvida pel

Torrejana, mas também ao nível indireto, através das relações comerciais estabelecidas com várias 

empresas associadas e contratadas para fornecimento de produtos e serviços.

De salientar ainda que os impactes negativos identificados no presente E

minimização ou compensação, através da implementação das medidas preconizadas para os vários 

LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

De uma forma geral considera-se não existirem lacunas técnicas ou de conhecimento com 

se a avaliação do projeto com base na informação e conhecimento adequado 

da zona e suas condicionantes, assim como de elementos do projeto. 

Há a referir, no entanto, que no descritor Sistemas Ecológicos, relativamente à

a inventariação e identificação de espécies deveria ser realizada no período 

mais favorável, nomeadamente durante a Primavera.  

De forma semelhante, para o descritor fauna a reduzida faixa temporal para execução do presente 

trabalho não permite analisar in situ a variação anual que ocorre na ocupação da área de estudo 

pelas diferentes espécies, nomeadamente de aves, o que poderá dificultar a deteção de alguns 

exemplares. Deste modo, é compreensível que a maior parte das espécies na área de estudo não 

tenham sido observadas, pelo que se optou por considerar também as espécies de ocorrência 

se que a eliminação destas lacunas não alteraria significativamente os 

resultados da componente ecológica do estudo. 
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contribui para um impacte 

al, associado à manutenção dos postos de 

obra, contrariando desta forma a taxa 

O impacte positivo sobre o emprego, não ocorre só por via da atividade desenvolvida pela Fábrica 

Torrejana, mas também ao nível indireto, através das relações comerciais estabelecidas com várias 

empresas associadas e contratadas para fornecimento de produtos e serviços. 

no presente EIA são passíveis de 

através da implementação das medidas preconizadas para os vários 

se não existirem lacunas técnicas ou de conhecimento com 

se a avaliação do projeto com base na informação e conhecimento adequado 

relativamente à componente flora 

a inventariação e identificação de espécies deveria ser realizada no período 

De forma semelhante, para o descritor fauna a reduzida faixa temporal para execução do presente 

a variação anual que ocorre na ocupação da área de estudo 

ficultar a deteção de alguns 

exemplares. Deste modo, é compreensível que a maior parte das espécies na área de estudo não 

tenham sido observadas, pelo que se optou por considerar também as espécies de ocorrência 

liminação destas lacunas não alteraria significativamente os 
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