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PROJETO DE ALTERAÇÃO DA ARMAZENAGEM DE GPL – 

TERMINAL DA TRAFARIA 
 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
 

VOLUME II – RELATÓRIO SÍNTESE 
 
 
 

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO GERAL 
 
 
 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E ENQUADRAMENTO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que agora se apresenta é relativo ao Projeto de 
Alteração da Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) no interior dos 
limites do atual Terminal da Trafaria da OZ Energia localizado na margem esquerda do 
Tejo. 
 
Com a implantação do projeto pretende-se a instalação de quatro novos reservatórios 
cilindros horizontais e recobertos para armazenagem de propano liquefeito, com um cada 
uma capacidade aproximada de 500 m3 e respetiva estação de bombagem. 
 
O presente Estudo de Impacte Ambiental foi desenvolvido nos termos da legislação em 
vigor correspondente ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto. 
 
A estrutura do EIA corresponde à definida na Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, com as 
correções introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 13H/2001, de 31 de maio. 
Foram ainda tidas em consideração as orientações do Anexo V do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, assim como as orientações publicadas pela Agência 
Portuguesa do Ambiente nos Guias para a Atuação das Entidades Acreditadas, 
nomeadamente no Guia Geral – EA.G.01.01.00 – janeiro de 2013 e no Guia AIA-
EA.G.02.01.00 – janeiro de 2013. 
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Relativamente ao enquadramento legal do projeto em termos de Avaliação de Impacte 
Ambiental, este encontra-se abrangido pela alínea d) do n.º 3 do Anexo II do Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março 
e Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto referente à “Armazenagem subterrânea e 
superficial de gases combustíveis com uma capacidade igual ou superior a 300 t (caso 
geral)”. 
 
 
 
 
2. FASE DE PROJETO 

De acordo com a legislação em vigor, os estudos técnicos que suportam o presente 
Estudo de Impacte Ambiental têm o desenvolvimento de um Projeto de Execução. 
 
 
 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O proponente do projeto de “Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria” 
é a OZ Energia Gás, S.A. 
 
 
 
 
4. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA E DA ENTIDADE DE AIA 

A entidade licenciadora do projeto de “Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da 
Trafaria” é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 
 
A entidade de Avaliação de Impacte Ambiental é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 
(APA). 
 
 
 
 
5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA E DO PROJETO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado pela AGRI-PRO AMBIENTE 
Consultores, S.A., sob a direção técnica da engenheira Maria Helena Ferreira. 
 
A AGRI-PRO AMBIENTE reuniu para o efeito uma equipa técnica qualificada e 
multidisciplinar com grande experiência na elaboração de Estudos de Impacte Ambiental, 
que foi coordenada pela engenheira Elisabete Raimundo. 
 
No Quadro I. 1 indica-se a composição da equipa técnica, no que se refere aos 
responsáveis pelas diversas áreas temáticas. 
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Quadro I. 1 – Equipa Técnica 

Nome Formação Área de Intervenção 

Maria Helena FERREIRA 

Mestrado em Engenharia 
Química e Bioquímica. 
Licenciatura em Engenheira 
Química 

Direção Técnica 

Descrição do Projeto 

Elisabete RAIMUNDO 

Mestrado em Ordenamento 
do Território e Planeamento 
Ambiental. Licenciatura em 
Engenharia Biofísica 

Coordenação 

Paisagem 

Solos e Uso do Solo  

Ordenamento e Condicionantes 

Pedro REAL Licenciatura em Engenharia 
do Ambiente 

Recursos Hídricos 

Qualidade da Água e do Ar 

Resíduos e Contaminação dos Solos 

Rui FERREIRA 
Licenciatura em Engenharia 
Mecânica, com Mestrado em 
Acústica 

Ambiente Sonoro 

Fátima TEIXEIRA Licenciatura em Geografia 
Clima 

Socioeconomia 

Jorge INÁCIO Licenciatura em Geografia Geologia e Hidrogeologia 

Susana BAPTISTA Bióloga Fatores Biológicos e Ecológicos 

João ALBERGARIA Licenciatura em História Património e Arqueologia 

Susana FIRMINO Engenheira Química 
especialista em Segurança 

Análise de Risco 

Tiago FERREIRA Curso Técnico Profissional 
de Desenhador Projetista Cartografia 

 
 
A entidade responsável pela elaboração do projeto de “Alteração da Armazenagem de 
GPL – Terminal da Trafaria” é a empresa TECHNOEDIF Engenharia, S.A.. 
 
 
 
 
6. PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O presente Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado no período compreendido entre 
junho e dezembro de 2015. 
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7. ANTECEDENTES DO EIA 

O projeto de “Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria” não foi sujeito 
anteriormente a Estudo de Impacte Ambiental nem foi apresentada uma Proposta de 
Definição de Âmbito. 
 
 
 
 
8. METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO 

A metodologia geral adotada no EIA envolveu as seguintes etapas: 
 

a) Reuniões de coordenação com a TECHNOEDIF e OZ Energia e reuniões entre os 
elementos da equipa do EIA em função das complementaridades temáticas; 

b) Análise dos elementos de projeto disponíveis; 

c) Recolha de informação de base; 

d) Caracterização da situação atual do ambiente; 

e) Determinação e avaliação dos impactes por áreas temáticas, análise de risco e 
avaliação global de impactes integrando o índice de avaliação ponderada; 

f) Formulação de medidas de minimização dos impactes negativos e potenciação 
dos impactes positivos; 

g) Estruturação dos programas de monitorização e gestão ambiental; 

h) Elaboração e edição do relatório. 

 
Em seguida descreve-se de uma forma sintética os objetivos, atividades e métodos 
associados a algumas das etapas acima referidas, apresentando-se ao longo do estudo 
uma descrição pormenorizada das metodologias específicas adotadas. 
 
 

 Recolha de Informação de Base 
 
No âmbito do presente estudo foram consultados vários organismos e entidades públicas 
e privadas com vista à obtenção de informações específicas em relação a situações sob 
a sua tutela ou concessão.  
 
Foram assim consultados formalmente os seguintes organismos e entidades: 
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• ANA- Aeroportos de Portugal; 

• ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações; 

• ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

• ARH Tejo e Oeste – Agência Portuguesa do Ambiente; 

• APL – Administração do Porto de Lisboa; 

• CMA – Câmara Municipal de Almada; 

• CCDR-LVT – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa 
e Vale do Tejo; 

• DGPC – Direção Geral do Património Cultural; 

• DGRM – Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; 

• DGT – Direção Geral do Território; 

• DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia; 

• ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas; 

• INAC – Instituto Nacional de Aviação Civil; 

• IMT – Instituto de Mobilidade e dos Transportes; 

• LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia; 

• MDN – Ministério da Defesa Nacional – Direção Geral de Armamento e 
Infraestruturas de Defesa; 

• NATO – Depósito POLNATO Lisboa; 

• IP – Infraestruturas de Portugal; 

• UJFCT – União das Juntas de Freguesia de Caparica e Trafaria. 

 
 
No Anexo 1 do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se cópia da correspondência 
trocada com as entidades acima referidas, assim como uma síntese das informações 
recebidas. 
 
Foi realizada uma reunião na Câmara Municipal de Almada no dia 15 de setembro de 
2015 e uma reunião com a Administração do Porto de Lisboa no dia 22 de setembro de 
2015 para apresentação do projeto e recolha de informação. 
 
No âmbito da recolha de informação de base foram ainda efetuados detalhados 
levantamentos de campo pelas diferentes especialidades envolvidas no EIA e consultada 
documentação sobre a área do projeto. 
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 Caracterização da Situação Atual do Ambiente  
 
A caracterização da situação do ambiente envolvente foi fundamentada no levantamento, 
análise e interpretação de informações disponíveis relativamente aos aspetos biofísicos, 
de qualidade do ambiente e humanos. Na generalidade, as informações foram obtidas 
nos levantamentos de campo e contactos com entidades locais, regionais e nacionais. 
 
O objetivo principal desta etapa foi estabelecer um quadro de referência das condições 
ambientais da região e do local do projeto, em particular nos aspetos mais relevantes 
para o projeto em estudo. 
 
Foi ainda feita uma avaliação da provável evolução da zona envolvente, sem a 
concretização do projeto. 
 
 

 Identificação e Avaliação dos Impactes Ambientais 
 
A avaliação de impactes visou a identificação dos principais impactes ambientais 
associados ao projeto para as fases de construção, exploração e desativação. Na análise 
de impactes foram determinados, sempre que possível, de modo quantitativo e qualitativo 
os efeitos do projeto nas diferentes áreas temáticas. Foi também avaliada a Alternativa 
Zero. 
 
 

 Análise de Risco 
 
A análise de risco realizada envolveu a análise do projeto com vista à identificação dos 
cenários de acidente possíveis de ocorrer associados ao projeto em estudo seguida da 
avaliação das potenciais consequências. 
 
 

 Formulação de Medidas de Minimização 
 
Os impactes considerados significativos foram alvo de análise visando a definição de 
mecanismos e/ou ações, que possam ser implementadas para evitar, reduzir ou 
compensar os seus efeitos negativos ou que permitam potenciar, valorizar ou reforçar os 
aspetos positivos do projeto, maximizando os seus benefícios. 
 
 

 Monitorização e Gestão Ambiental 
 
Em função dos impactes potenciais identificados foi proposto um Programa de 
Monitorização adequado à avaliação da evolução do projeto. 
 
 

 Avaliação Global de Impactes  
 
Foi feita uma avaliação global de impactes, integrando as conclusões das diferentes 
áreas temáticas e o índice de avaliação ponderada e analisada a Alternativa Zero. 
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9. ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

O Estudo de Impacte Ambiental é composto por três volumes, correspondendo: 
 
 

- O primeiro volume ao Resumo Não Técnico que sintetiza e traduz, em 
linguagem não técnica, o conteúdo do EIA; 

 
 
- O segundo volume ao Relatório Síntese, subdividido nos seguintes capítulos: 
 

 Capítulo I corresponde à Introdução Geral, onde se identifica o projeto, a 
entidade promotora, a entidade licenciadora, os responsáveis pela 
elaboração do EIA e do projeto, a metodologia e a estrutura do EIA. 

 
 Capítulo II corresponde aos Objetivos e Justificação do Projeto. 

 
 Capítulo III corresponde à Descrição do Projeto onde se descreve o 

projeto e identificam-se as fases de projeto, o planeamento de execução e 
a localização do projeto. 

 
 Capítulo IV que caracteriza a Situação Atual do Ambiente nas suas várias 

componentes: fatores físicos, fatores de qualidade do ambiente, fatores 
ecológicos, fatores humanos e de ordenamento e a evolução da situação 
sem projeto. 

 
 Capítulo V corresponde aos Impactes Ambientais, que engloba a avaliação 

de impactes por áreas temáticas, a Análise de Risco. 
 

 Capítulo VI onde se apresentam as Medidas de Minimização e 
Compensação e o Plano Geral de Monitorização dos impactes negativos e 
de valorização dos impactes positivos. 

 
 Capítulo VII com a Avaliação Global de Impactes do projeto. 

 
 Capítulo VIII corresponde às Lacunas de Conhecimento e às Conclusões  

do EIA. 
 
 
- O terceiro volume aos Anexos Técnicos. 
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CAPÍTULO II – OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 
 
 
 
 
1. OBJETIVOS DO PROJETO 

O Projeto de “Alteração da Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria” da OZ 
Energia prevê a implantação de quatro novos reservatórios cilíndricos horizontais 
recobertos de propano liquefeito no interior da atual instalação, cada um com a 
capacidade de 500 m3. 
 
Além dos reservatórios e dos equipamentos acessórios de segurança, controlo e 
comando das operações, está prevista a instalação de uma Central de Bombagem com 
três bombas (uma de reserva) para movimentação do produto assim como tubagens de 
ligação dos novos reservatórios, tubagem de ligação ao cais do Terminal e aos locais de 
carga dos camiões-cisterna e Estação de Enchimento de Garrafas. 
 
Com a implementação do projeto pretende-se que o Terminal da Trafaria da OZ Energia 
adquira maior independência de abastecimento de GPL, favorecendo o abastecimento 
por via marítima em detrimento da via rodoviária, atualmente utilizada, com as vantagens 
ambientas daí decorrentes. 
 
 
 
 
2. JUSTIFICAÇÃO E ANTECEDENTES 

O Terminal da Trafaria dispõe de armazenagem de GPL, a qual foi construída no final 
dos anos sessenta do século XX e com a capacidade de 1000 t de butano e 600 t de 
propano, a qual estava adequada ao tipo de consumo do mercado nacional na altura e 
aos padrões de abastecimento por navio existentes.  
 
Com o aumento relativo do consumo de gás propano em relação ao consumo de gás 
butano ocorrido e com os aumentos de custo dos fretes marítimos que recomendam o 
transporte de maiores quantidades de produtos em cada navio, verificou-se a 
necessidade de um ajuste no padrão de abastecimentos e na capacidade de 
armazenagem para o possibilitar.  
 
Nas duas últimas décadas, foram feitos vários estudos para o aumento da armazenagem 
e, enquanto este aumento não for implementado, está em funcionamento no Terminal um 
esquema misto de abastecimento com alguns navios de gás (provenientes do mercado 
internacional com especial incidência no Mar do Norte) e com o restante volume de gás a 
ser recebido por camião cisterna vindo da refinaria de La Rabida em Huelva (Espanha). 
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Este sistema é o atualmente possível, em função do gás disponível nos vários mercados 
mais próximos, mas é um modo complicado e difícil de gerir além de apresentar muitas 
limitações relacionadas com os fornecedores possíveis, dada a limitação da distância a 
percorrer pelos camiões cisterna.  
 
O projeto em estudo prevê assim a construção de reservatórios para gás propano 
liquefeito com uma capacidade total de 2 000 m3, que equivalem a cerca de 900 t de 
propano. Esta capacidade adicional permitirá ao Terminal da Trafaria a importação de 
navios completos com cerca de 1 800 t de butano e propano, sendo a correção das 
diferenças de consumos entre os dois produtos feita através de fornecimentos por 
camiões-cisterna ou por navio exclusivamente com propano (cerca de 1 500 t por carga).  
 
Estas duas opções para o volume adicional de propano permitirão uma gestão mais 
flexível em função dos preços e das oportunidades. 
 
A necessidade do projeto baseia-se, deste modo, na importância de adquirir capacidade 
mínima para poder ter um abastecimento com menos constrangimentos de fornecedor e 
com uma capacidade de compra em cada navio que seja economicamente competitiva.  
 
O aumento de capacidade de armazenagem do Terminal projetada permitirá receber dois 
navios por mês nos meses de maior frio (maior consumo) e um navio por mês nos 
restantes meses tornando o abastecimento mais simples e mais competitivo em aspetos 
de preços de compra. 
 
Adicionalmente, o projeto proposto permitirá uma maior fiabilidade de abastecimento de 
gás butano e propano ao Terminal da Trafaria, por consequência, aos Clientes da OZ 
Energia pelo aumento do leque de potenciais fornecedores e das formas de 
fornecimento. 
 
De salientar que a OZ Energia não prevê qualquer alteração nos atuais volumes de 
compras da OZ Energia em terminais de empresas concorrentes no mercado nacional, as 
quais serão mantidas no seu atual volume de cerca de 20 000 toneladas anuais para o 
butano e propano em conjunto.  
 
A OZ Energia manterá a natural preferência pelos fornecedores mais próximos mas 
passa a ser ultrapassável a dificuldade de abastecimento em situações de escassez de 
produto nas fontes mais próximas, passando a ser real e economicamente viável a 
alternativa de outros fornecedores do Mar do Norte ou do Mediterrâneo 
 
O impacto nos volumes de produtos movimentados no Terminal será mínimo, face à 
situação atual, conforme é possível constatar da análise do Quadro II. 1.  
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Quadro II. 1 – Variação na Quantidade de Produtos Manuseados no Terminal 

Produtos Situação Atual 
(kt/ano) 

Situação Futura 
(kt/ano) Variação 

GPL 25 500 26 200 + 3 % 

  - GPL em navio   8 200 25 500 + 211 % 

  - GPL em cisterna 17 300       700 - 96 % 

Combustíveis Líquidos 20 000 20 000 0 

Slop Oil 25 000 25 000 0 

Biodiesel 20 000 20 000 0 

TOTAL 90 500 91 200 + 0,8 % 

 
 
De facto, face à situação atual, a implementação do projeto dará origem a que a 
movimentação anual total de produtos no Terminal passe dos atuais 90 500 t/ano para  
91 200 t/ano com um acréscimo apenas ao nível dos GPL, que terão um aumento de  
700 t/ano, que representa cerca de 3% do volume atual movimentado. 
 
Este aumento do volume movimentado é resultado do aumento de vendas expectável 
devido à maior competitividade e fiabilidade conseguida decorrente da implantação do 
projeto. 
 
Localizando-se o Terminal da Trafaria numa zona central, os produtos armazenados 
abastecem a zona de Lisboa, o sul e a zona centro do país, sendo expectável que a zona 
norte continue a ser abastecida a partir de outros Terminais, sem alteração relativamente 
à logística atual. 
 
De referir, que o mercado de GPL em Portugal sofreu uma redução do consumo no 
período de maior crise económica, devido à situação económica e social do país, que 
conduziu a uma redução do consumo do gás e também devido a uma substituição de 
consumos por outras fontes de energia, no entanto no ano de 2015 observaram-se vários 
sinais de retoma, tendo os consumos de GPL sofrido um aumento. 
 
A implementação do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no Terminal da 
Trafaria da OZ Energia prevê-se que conduza a um aumento do transporte marítimo, que 
passará dos atuais 35 navios/ano para 37 navios/ano, ou seja mais dois navios por ano 
de transporte de GPL (Quadro II. 2). 
 

Quadro II. 2 – Transporte Marítimo Anual (n.º navios / ano) 

Transporte Marítimo Situação Atual Situação Futura Variação 

GPL 15 17 + 13 % 

Combustíveis Líquidos 1 1 0 % 

Slop Oil 12 12 0 % 

Biodiesel 7 7 0 % 

TOTAL 35 37  + 6 % 
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Este pequeno aumento no número anual de navios de GPL a descarregar no Terminal 
deve-se a poder ser utilizada a totalidade da capacidade dos navios (1 500 t a 1 600 t de 
produto) em vez das atuais 550 t por navio. 
 
Naturalmente, o tempo de permanência dos navios no cais será maior devido à 
necessidade de descarregar uma maior quantidade de produto (Quadro II. 3), mas esta 
alteração terá um impacte reduzido na operação do Porto de Lisboa e do cais do 
Terminal da Trafaria da OZ Energia. 
 

Quadro II. 3 – Tempo de Operação dos Navios (n.º horas / ano) 

Navios Situação Atual Situação Futura Variação 

GPL* 165 408 + 147 % 

Combustíveis Líquidos 36 36 0 % 

Slop Oil 168 168 0 % 

Biodiesel 168 168 0 % 

TOTAL 537 780 + 45% 

% Utilização do Cais 6% 9% 
* Atualmente o tempo médio de descarga é 11h, prevendo-se que no futuro passe para 24 h 

 
 
Como resultado do aumento da quantidade de GPL descarregado pelos navios ocorrerá 
um benefício ambiental significativo para a zona do Terminal em termos globais com a 
redução significativa do número de camiões cisterna que entram e saem do Terminal e 
com a eliminação dos camiões-cisterna que percorrem longas distâncias para transportar 
o gás até ao Terminal da Trafaria. 
 
A quase totalidade dos camiões que atualmente abastecem o Terminal, percorre, em 
cada viagem, cerca de 644 km em território nacional, entre o Terminal e a fronteira de 
Vila Real de Sto. António. A redução das viagens anuais em 922 permitirá evitar a 
emissão de poluentes atmosféricos e ruído associado a cerca de 594 mil km de camião 
por ano além da natural redução dos riscos de acidente. 
 

Quadro II. 4 – Transporte Rodoviário (n.º camiões / ano) 

Camiões Situação Atual Situação Futura Variação 
(%) 

GPL Granel (entrada)    961      39 - 96 % 

GPL Granel (saída)    113    152 + 35 % 

GPL garrafas 2 666 2 666 0 % 

Combustíveis Líquidos    800    800 0 % 

Slop Oil 1 000 1 000 0 % 

Biodiesel    800    800 0 % 

TOTAL 6 340 5 457 -14% 
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Além das óbvias vantagens ambientais decorrentes da redução do tráfego rodoviário, a 
construção dos novos reservatórios no Terminal da Trafaria irá beneficiar a economia 
nacional pois o projeto e demais estudos estão adjudicados a uma empresa nacional e 
está prevista a construção dos tanques, as obras de construção civil, de mecânica e de 
eletricidade / /instrumentação serem adjudicadas a empresas portuguesas podendo vir a 
ser importados apenas alguns equipamentos de bombagem e de controlo da operação 
que constituem uma pequena percentagem do valor global do projeto. 
 
 
 
 
3. ALTERNATIVA AO PROJETO 

Conforme descrito no ponto 1 do presente Capítulo, o projeto em estudo corresponde a 
um aumento da capacidade de armazenagem de gases de petróleo liquefeitos no 
Terminal da Trafaria da OZ Energia. 
 
Este aumento de capacidade de armazenagem, por razões técnicas e estruturais, terá 
sempre de ser feito no interior dos limites do atual Terminal e numa área livre disponível 
que cumpra as normas de segurança, de forma a serem asseguradas as funcionalidades 
ao processo de receção, armazenagem e expedição do produto. 
 
A única área possível para a expansão é assim a plataforma à cota +25,8, mais 
concretamente a zona a este do atual reservatório de gasóleo T-17, já que todas as 
restantes áreas de armazenagem do Terminal não se encontram disponíveis. 
 
A área agora a ocupar no âmbito do projeto apresenta ainda a vantagem do ponto de 
vista da extensão das interligações necessárias ao cais de descarga e ilhas de 
enchimento dos veículos-cisterna e garrafas de gás. 
 
Do ponto de vista da disposição e dimensão dos novos reservatórios a construir, estes 
correspondem às soluções técnicas, de gestão e manutenção mais adequadas, que 
garantem o cumprimento das normas e especificações deste tipo de instalações além de 
integrarem as Melhores Técnica Disponíveis. 
 
As dimensões dos novos reservatórios a implementar correspondem igualmente à 
otimização da capacidade necessária, mantendo as características do Terminal do ponto 
de vista das volumetrias relativas em relação ao conjunto da instalação. 
 
Conclui-se assim que o projeto em estudo corresponde à única alternativa de localização 
e tecnológica, que reúne as condições de carácter técnico, económico e ambiental 
necessárias. 
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4. CONFORMIDADE DO PROJETO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL 

Na área de implantação do projeto estão em vigor os seguintes Planos de Ordenamento: 
 

- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRH Tejo); 

- Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROF AML) (suspenso pela Portaria n.º 141/2015 de 21 de maio); 

- Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROT AML); 

- Plano Diretor Municipal de Almada (PDM Almada); 

- Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.  

 
 
Refira-se, pela sua importância e ligação com a área e o projeto, o Plano de 
Ordenamento do Estuário do Tejo (POE Tejo), o qual se trata em elaboração. 
 
Conforme demonstrado no ponto 11.2 do Capítulo V – Avaliação de Impactes, o projeto 
em estudo está em conformidade com os planos de ordenamento locais, regionais e 
nacionais em vigor para a área do projeto. 
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CAPÍTULO III – DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
 
 
 
 
1. LOCALIZAÇÃO 

1.1 Enquadramento Geral e Administrativo 

O Projeto de Alteração da Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) no 
Terminal da Trafaria da OZ Energia situa-se no interior dos limites do atual Terminal 
localizado no concelho de Almada, União de Freguesias de Caparica e Trafaria. 
 
O Terminal da Trafaria da OZ Energia fica localizado na margem esquerda do rio Tejo, a 
nascente da área urbana da Trafaria e confina a norte com o rio Tejo, a sul com uma área 
agrícola, a este com uma área de matos e a oeste com uma área florestal. 
 
Na FIG. III. 1 apresenta-se o enquadramento nacional, regional e local do projeto, 
localizando-se a zona de intervenção do projeto no Terminal com base na Carta Militar à 
escala 1:25 000. 
 
No Anexo 2 do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se a Declaração de Cedência 
das Cartas de Militares da TECHNOEDIF à AGRI-PRO AMBIENTE para utilização no 
presente estudo. 
 
 
 
 
1.2 Áreas Sensíveis na Área do Projeto 

De acordo com o Art.º 2 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (alterado pelos 
Decretos-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e n.º 179/2015, de 27 de agosto), na área do 
projeto e sua envolvente direta não se localizam quaisquer áreas identificadas como 
“áreas sensíveis” (Áreas Protegidas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de 
julho; Sítios da Rede Natura, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Proteção 
Especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril; Zonas de 
Proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação nos termos da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro). 
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1.3 Planos de Ordenamento do Território em Vigor na Área de Projeto  

Os instrumentos de desenvolvimento territorial e de planeamento em vigor, com 
incidência na área de estudo são os seguintes: 
 
 
Instrumentos de Âmbito Nacional 
 

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

• Planos Especiais de Ordenamento do Território: 

Refere-se, pela sua importância e ligação com a área e o projeto, um plano que se 
encontra em elaboração, correspondente ao: 

- Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo (POE Tejo), o qual se trata de um 
Plano Especial de Ordenamento do Território, sendo também abordado no âmbito 
deste capítulo. 

• Planos Sectoriais 

- Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM); 

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRH Tejo); 

- Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROF AML). – Foi suspenso pela Portaria n.º 141/2015 de 21 de maio. 

 
 
Instrumentos de Âmbito Regional 
 

• Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROT AML). 

 
 
Instrumentos de Âmbito Municipal 
 

• Plano Diretor Municipal de Almada (PDM Almada); 

• Estudo de Enquadramento Estratégico da Costa da Caparica; 

• Estudo Estratégico de Almada Poente;  

• Planos de Pormenor da Trafaria e Caparica: 

- Plano de Pormenor de S. João da Caparica (Aviso do Diário da República 
3ª Série n.º 56, de 20 de março de 2006); 

- Plano de Pormenor do Torrão (Aviso do Diário da República 3ª Série  
n.º 56, de 20 de março de 2006); 

- Plano de Pormenor das Abas da Raposeira (Aviso do Diário da República 
3ª Série n.º 56, de 20 de março de 2006); 



101000 103000 105000 107000 109000
18

70
00

18
90

00
19

10
00

19
30

00

Sistema de referência:
EPSG 20790 (Datum Lisboa/Hayford-Gauss com falsa origem -
Coordenadas Militares)

Fonte: (Cartografia de Base)
Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal à escala
1:25.000: 430-Oeiras, Raster M888, 6 edição de 2009; 431-Lisboa,
Raster M888, 6 edição de 2009; 441-B-Costa da Caparica (Almada),
Raster M888, 4 edição de 2006; 442-Barreiro, Raster M888, 5 edição
de 2009. Referência NE_564/2015 e NE_653/2015.

¯

FIG.III.1 Localização do Projeto

0 500 1.000 1.500
m

Escalas

 Elaborado por:  Jorge Inácio    Data:  Setembro de 2015   Versão:

1:30.000

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de
Alteração da Armazenagem de GPL

Terminal da Trafaria

Limite do terminal

Área do projeto

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.
!.

!.

!.
!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.
FARO

BEJA

VISEU

ÉVORA

PORTO

BRAGA

FUNDÃO

LISBOA

LEIRIA

GUARDA
AVEIRO

SETÚBAL

COIMBRA
COVILHÃ

SANTARÉM

BRAGANÇA

VILA REAL

PORTALEGRE

CASTELO BRANCO

VIANA DO CASTELO

0 50 100 15025
km

E
sp

an
ha

O
ce

an
o 

A
tlâ

nt
ic

o

¯LISBOAOEIRAS

ALMADA

SEIXAL
UF de Charneca

de Caparica
e Sobreda

Costa da
Caparica

UF de
Laranjeiro

e Feijó

UF de
Caparica e

Trafaria

UF de Almada,
Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas

O
 c e a n o   A t l â n t i  c o

R i o   T e j o

0 1000 2000 3000 4000 5000
m

¯

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX,
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the
GIS User Community

Área de Jurisdição da APL

Área de Jurisdição da APL

Terminal da Trafaria
da OZ Energia

¯

0 100 200 300 400 500
m

R i o   T e j o

Terminal da Trafaria
da OZ Energia

Terminal da Trafaria
da OZ Energia

Terminal da Trafaria
da OZ Energia

Jurisdição APL

Jurisdição Ferroviária

Jurisdição Militar





  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00 Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo III 

5

 
- Plano de Pormenor Corvina-Raposeira (Edital n.º 1169/2008, DR 2ª Série 

n.º 225, de 19 de novembro de 2008); 

- Plano de Pormenor Expansão Sul Trafaria/Raposeira (Edital  
n.º 1170/2008, DR 2ª Série n.º 225, de 19 de novembro de 2008). 

• Plano de Urbanização de Almada Poente; 

• Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.  

 
No ponto 12 do Capítulo IV do Relatório Síntese do EIA, é feito o enquadramento e 
análise destes planos face ao projeto, nele se apresentando também a cartografia de 
interesse. 
 
 
 
 
1.4 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública  

Na área de intervenção do projeto ou sua envolvente próxima existem as seguintes áreas 
legalmente condicionadas: 
 

• Área de Jurisdição da Administração do Porto de Lisboa (APL) definida pelo 
Art.º 7º do Decreto-Lei n.º 336/98, de 3 de novembro. Essa área abrange as zonas 
flúvio-marítima e terrestre. 

 

• Áreas pertencentes ao Domínio Hídrico que, quer na sua componente pública ou 
na particular, estão sempre e nos termos da lei, sob jurisdição de uma entidade 
pública, vulgarmente designada por entidade administrante do domínio hídrico.  

As servidões e restrições dos recursos hídricos seguem o regime previsto na Lei  
n.º 54/2005, de 15 de novembro, no Capítulo III do Decreto-Lei n.º 468/71, 
republicado pela Lei n.º 16/2003, de 4 de junho, e na Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro. O Decreto-Lei n.º 226-A/2007 regula a atribuição dos títulos de utilização 
de recursos hídricos.  

De acordo com o Art.º 3º da Lei n.º 54/2005, parte do Terminal da OZ Energia 
insere-se em Domínio Público Marítimo. Por se tratar de uma área sob jurisdição 
portuária, a competência da ARH do Tejo para licenciamento e fiscalização da 
utilização de recursos hídricos é delegada na Administração do Porto de Lisboa 
(APL), ao abrigo do disposto no artigo 13º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 
de dezembro). A jurisdição da APL encontra-se definida no Decreto-Lei n.º 336/98, 
de 3 de novembro. 

A jurisdição da ARH exerce-se dentro do limite da largura máxima legal do Domínio 
Público Marítimo, correspondente a 50 metros contados a partir da linha de máxima 
preia-mar de águas vivas equinociais (Art.º 11º da Lei n.º 54/2005 e Art.º 4º da  
Lei n.º 58/2008). 

O Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 novembro (Artigo 3.º) refere ainda que: “(...) A 
margem das águas do mar, bem como a das águas navegáveis ou flutuáveis 
sujeitas à jurisdição das autoridades marítimas ou portuárias, tem a largura de  
50 m.(...).” 
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• Servidão associada a três condutas de combustíveis pertencentes à POL NATO de 
Lisboa, que se desenvolvem no interior do Terminal da OZ Energia e que têm 
associada uma faixa de servidão militar de 6 metros. 

 

• Áreas inseridas na Reserva Ecológica Nacional (REN), a qual constitui um 
mecanismo criado com o objetivo de proteção dos recursos naturais do país. A 
REN é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto com a 
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. A 
Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro procede à definição das condições e 
requisitos a que ficam sujeitos determinados usos e ações e define a sua 
compatibilidade com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção 
e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN.  

No concelho de Almada, a REN encontra-se aprovada pela Resolução de Conselho 
de Ministros n.º 34/96, de 6 de abril, a qual se encontra especificada em “REN” 
(sem desagregação por ecossistemas) e “Linha batimétrica dos 30 m”. Decorrente 
da elaboração do Plano de Pormenor das Praias de Transição, a delimitação da 
REN, foi posteriormente alterada pela Portaria n.º 1284/2010, de 16 de dezembro, 
sendo que essa alteração se encontra fora da área de localização do presente 
projeto, circunscrevendo-se a praias da frente oeste do concelho. 

 

• Áreas inseridas na Reserva Agrícola Nacional (RAN), que no concelho de Almada 
está aprovada pela Portaria n.º 1276/93, de 16 de dezembro. De referir que a área 
de implantação do projeto não abrange este tipo de áreas condicionadas ocorrendo 
as área de RAN mais próximas a cerca de 100 m a sul dos limites do Terminal da 
OZ Energia. 

 
No ponto 12 do Capítulo IV do Relatório Síntese do EIA é feito o enquadramento e 
análise mais detalhada destas condicionantes face à área de projeto, bem como 
apresentada a cartografia de interesse. 
 
 
 
 
1.5 Equipamentos e Infraestruturas Relevantes Potencialmente Afetados pelo 

Projeto 

Nos locais de intervenção do projeto associados à instalação dos novos reservatórios de 
GPL e sistema de bombagem não existem equipamentos sendo que as infraestruturas 
presentes correspondem às do Terminal da OZ Energia, as quais serão utilizadas no 
âmbito do presente projeto. 
 
 
 
 
1.6 Projetos Associados, Complementares e Subsidiários 

No caso em análise não se identificam projetos associados, complementares ou 
subsidiários. 
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2. DESCRIÇÃO GERAL DO TERMINAL DA TRAFARIA DA OZ ENERGIA 

2.1 Introdução 

O Terminal da Trafaria iniciou a sua atividade em 1966 com a produção e embalagem de 
lubrificantes tendo posteriormente passado também a armazenar fuel-óleo, gasóleo e 
vários produtos químicos, sendo à época propriedade da Esso Standard Portuguesa 
(Companhia de Petróleos), S.A.R.L.. 
 
No final da década de 60 do século passado foram construídas as instalações de 
armazenagem e enchimento de GPL (butano e propano) e a Esso passou a comercializar 
o gás em garrafas e a granel, para uso doméstico e industrial. 
 
Em 1975 devido à alteração do nome da companhia-mãe nos Estados Unidos, a 
proprietária do Terminal passou a denominar-se oficialmente Esso Portuguesa, S.A.R.L.. 
 
Na sequência da autorização do Governo Português, a Esso em 1987 começou a 
comercializar gasolina e gasóleo no mercado interno e o Terminal da Trafaria passou a 
armazenar gasolina. Decorrente de várias operações de racionalização da armazenagem 
no Terminal para adaptar às exigências do mercado, da legislação em vigor e dos 
elevados padrões de segurança, a armazenagem e expedição de produtos químicos 
terminou em 1992, a do fuel-óleo em 1999 e das gasolinas em 2004. 
 
Em 2008, a empresa detentora do Terminal passou a denominar-se Galp 
Comercialização Portugal, Lda. devido à aquisição por parte da Galp Energia da 
totalidade das quotas da empresa à antiga detentora. 
 
No ano seguinte, a Galp Energia vendeu à Gestmin parte dos negócios comprados à 
ExxonMobil, nomeadamente o Terminal da Trafaria, que atualmente é gerido pela OZ 
Energia, pertencente ao Grupo Gestmin. 
 
O Terminal da Trafaria funciona de acordo com a legislação nacional e os mais rigorosos 
códigos de segurança e dispõe de um Sistema de Gestão de Segurança, Qualidade e 
Ambiente (SGSQA), com o objetivo de desenvolver as suas atividades de maneira a 
proteger a Segurança e Saúde dos seus colaboradores, de terceiros envolvidos nas suas 
operações, dos seus clientes e do público em geral. Fazem parte deste Sistema de 
Gestão: 
 

• Requisitos e Procedimentos de Gestão de Segurança e Ambiente; 

• Plano de Emergência Interno; 

• Procedimentos Operacionais nomeadamente para enchimento dos veículos 
cisterna, receção de navios de combustíveis e de GPL, movimentação e 
estacionamento de veículos no Terminal e serviço de vigilância. 

 
 
Implantado na margem esquerda do rio Tejo, numa zona de declive acentuado, o 
Terminal da Trafaria da OZ Energia ocupa uma área total de 79 825 m2 e dispõe de 
várias plataformas a cotas diferentes, ligadas por estradas e acessos que permitem o 
acesso a qualquer ponto da instalação (FIG. III. 2). 
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FIG. III. 2 – Perspetiva do Terminal da Trafaria da OZ Energia 

 
 
A instalação encontra-se protegida em todo o seu perímetro por uma vedação metálica 
com 2,5 m de altura e dispõe de segurança 24 horas por dia. 
 
O acesso ao Terminal pode ser feito por via fluvial e por via rodoviária. Neste último caso 
existem três acessos localizados a norte, sudeste e sudoeste, o acesso localizado a 
sudeste é o principal, constituindo uma estrada asfaltada com cerca de 6 m de largura, 
que liga à povoação de Murfacém (FIG. III. 3). É por esta via que todas as viaturas 
ligeiras ou pesadas para carga ou descarga, têm acesso ao Terminal. 
 

 
FIG. III. 3 – Principal Acesso ao Terminal 
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O Terminal dispõe atualmente de 38 tanques superficiais, com capacidades máximas que 
variam entre 88 m3 e 15 150 m3 para armazenagem de combustíveis líquidos (gasóleo e 
biodiesel), gases de petróleo liquefeitos (propano e butano), óleos lubrificantes usados, 
água para o sistema de combate a incêndios e slop oil, dos quais 4 tanques estão 
atualmente desativados. 
 
Atualmente, o Terminal recebe, armazena e expede através de veículo-cisterna e/ou 
navio: 
 

− Gases de petróleo liquefeitos; 

− Gasóleo; 

− Biodiesel; 

− Óleos lubrificantes usados; 

− Slop oil. 

 
 
De salientar que o Terminal da Trafaria da OZ Energia dispõe de Alvará de Licença  
n.º 0037/2012, emitido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) para a realização de operações de gestão de 
resíduos. 
 
A Licença inicial foi emitida a 12 de maio de 2011 e contempla a armazenagem e triagem 
de óleos minerais usados tendo sido posteriormente a 29 de junho de 2015 efetuado um 
Averbamento n.º 1 à Licença, que considera a armazenagem de resíduos perigosos (slop 
oil). 
 
Deste modo, o Terminal está licenciado até 18 de maio de 2017 para a realização das 
operações de gestão de resíduos de óleos minerais usados e slop oil. No Anexo 3.1 do 
Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se a Licença e o Averbamento n.º 1. 
 
O Terminal da Trafaria da OZ Energia integra assim várias zonas (embora algumas 
desativadas) relacionadas com a armazenagem de produtos petrolíferos e resíduos, 
constatando-se no essencial, que é constituído por: 
 

− Zona do Cais de Acostagem, que integra as estruturas necessárias para a 
acostagem dos navios e movimentação dos produtos além dos sistemas de 
proteção contra incêndios; 

 
− Zona de Armazenagem e Expedição da qual fazem parte as plataformas de 

armazenagem, as ilhas de carga e descarga dos veículos-cisterna, o sistema de 
enchimento de garrafas de GPL além das instalações administrativas e serviços 
auxiliares. 

 
 
Em seguida descreve-se a constituição e características de cada uma das zonas que 
compõem o Terminal. 
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2.2 Zona do Cais de Acostagem 

2.2.1 Descrição Geral 

O cais do Terminal da Trafaria da OZ Energia situa-se na margem esquerda do Estuário 
do Tejo sendo o acesso marítimo dos navios efetuado através do rio Tejo (FIG. III. 4). 
Junto ao cais do Terminal da OZ Energia, o canal de acesso e a bacia de acostagem 
apresentam fundos da ordem dos 9,2 m. 
 

 
FIG. III. 4 – Acessibilidades Marítimas ao Cais do Terminal da OZ Energia 

 
 
O cais de acostagem consiste numa ponte cais composta por quatro “Duques d’ Alba” 
com as dimensões de 10,2 x 9,3 m cada, encontrando-se os dois do centro interligados 
por uma laje de betão e os dois extremos por pontes metálicas. No “Duque d’Alba” de 
montante existe uma ponte metálica que liga a terra. 
 
Os “Duque d’Alba” extremos têm cabeças de amarração assim como os rochedos da 
falésia, que permitem a amarração de navios até 170 m de comprimento. 
 
Na ponte que liga os dois “Duque d’Alba” centrais estão localizadas as válvulas e 
respetivas tubagens para receção dos produtos, onde se ligam as mangueiras de 
descarga dos navios. Existe uma tubagem para receção de GPL e seis tubagens para 
receção de combustíveis, lubrificantes ou outros produtos petrolíferos ou químicos. 
 
O cais possui uma bacia de retenção de cerca de 15 m3 com o objetivo de limitar a 
poluição marítima em caso de ocorrência de um derrame durante uma operação de 
descarga de um navio e possui ainda um sistema de proteção contra incêndios 
constituído por uma cortina de água alimentada a partir de electroválvulas e um canhão 
portátil de água. 
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2.2.2 Características e Operação dos Navios 

a) Características dos Navios 
 
No transporte de produtos por via marítima para o Terminal da OZ Energia são utilizados 
vários tipos de navio, em conformidade com o produto transportado. 
 
No Quadro III. 1 indicam-se as principais características dos navios de maior e de menor 
dimensões, que utilizam o cais. 
 

Quadro III. 1 – Características dos Navios Utilizadores do Cais 

Navio Características Produto Transportado 

Navio de Maior Dimensão 

DWT (mt) 28 000 

Gasóleo Comprimento (m) 170 

Calado (m) 9,0 

Navio de Menor Dimensão 

DWT (mt) 3 400 

--- Comprimento (m) 88 

Calado (m) 5,0 

 
 
Verifica-se que o navio de maior dimensão apresenta uma capacidade de 
aproximadamente 28 000 t, um comprimento de 170 m e um calado de 9 m e é utilizado 
no transporte de gasóleo. O navio de menor dimensão tem uma capacidade da ordem 
das 3 400 t, um comprimento de 88 m e um calado de 5 m. 
 
A trasfega dos produtos do navio para os tanques de armazenagem é efetuada por 
pressurização a partir das bombas no navio, embora para o caso do GPL, o Terminal 
possua uma bomba de trasfega de 200 m3/h, que é utilizada quando a capacidade de 
bombagem do navio é insuficiente. 
 
Os sistemas de descarga utilizados permitem que mesmo os navios de maior dimensão 
permaneçam menos de 36 horas no cais incluindo neste período as operações de 
acostagem, descarga e largada do navio. 
 
No caso de navios de GPL, atualmente, o tempo médio de descarga é de 11 horas. 
 
 
 
b) Operações de Acostagem, Carga / Descarga e Saída dos Navios 
 
A acessibilidade dos navios ao cais do Terminal da OZ Energia é efetuada em 
conformidade com as Normas Especiais sobre o Acesso, a Entrada, a Permanência e a 
Saída de Navios do Porto de Lisboa, emitidas pela Administração do Porto de Lisboa 
(APL). 
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No acesso ao cais, a navegação é assegurada pelos Pilotos da Barra, que entram a 
bordo dos navios em Cascais ou Belém. Em função da dimensão do navio, neste 
percurso e respetivas manobras de atracação, o navio é auxiliado por um ou mais 
rebocadores e uma ou mais lanchas. 
 
As operações de receção dos navios são asseguradas por pessoal próprio da OZ 
Energia, em conformidade com o respetivo procedimento interno de receção de navios. 
 
Após acostagem do navio e verificação de todos os pormenores relativos à descarga / 
carga, quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista de segurança, é 
efetuada a ligação e teste das mangueiras, dando-se início à descarga / carga do navio. 
 
Durante a operação de descarga / carga é efetuado um controlo rigoroso de todos os 
parâmetros referentes à operação, permanecendo no cais um operador do Terminal até à 
saída do navio. 
 
No final da operação de descarga / carga e após terem sido esvaziadas as mangueiras é 
que estas são desligadas.  
 
Uma vez concluídas as operações acima descritas é efetuada a desamarração do navio 
com articulação entre os operadores do Terminal e o Porto de Lisboa. 
 
 
 
 
2.3 Zona de Armazenagem e Expedição 

A Zona de Armazenagem e Expedição do Terminal da Trafaria da OZ Energia integra as 
seguintes áreas principais, cuja localização é apresentada na FIG. III. 5: 
 

• Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos; 

• Armazenagem de Gasóleo; 

• Armazenagem de Biodiesel; 

• Armazenagem de Óleos Usados; 

• Armazenagem de Slop Oil; 

• Ilha de Carga de Veículos-Cisterna com Gasóleo (“Loading Rack 3”); 

• Ilha de Descarga de Veículos-Cisterna de GPL (“Loading Rack 5”); 

• Ilha de Carga de Veículos-Cisternas de GPL (“Loading Rack 6”); 

• Estação de Enchimento de Garrafas de GPL. 
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Adicionalmente, esta zona engloba ainda instalações auxiliares como os Escritórios, 
Armazéns, Posto de Abastecimento de Gasóleo, Oficinas além dos sistemas de 
utilidades, dos quais fazem parte, entre outros, a rede de água e efluentes, o sistema de 
tratamento de efluentes, a rede elétrica, o grupo gerador de emergência, a rede de ar 
comprimido e o sistema de combate a incêndios. 
 
De referir, que no atual Terminal existem tanques de armazenagem que estão 
desativados, assim como a antiga Fábrica de Lubrificantes e Central de Aquecimento, 
que também se encontram totalmente desativados. 
 
 
 
 
2.3.1 Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos 

A Armazenagem de GPL localiza-se no extremo oeste do Terminal, abrangendo duas 
plataformas, uma à cota de cerca de 42 m e outra a 54 m. Esta área de armazenagem é 
constituída pelos seguintes tanques: 
 

• Tanque de Propano T-31, esférico com uma capacidade útil de 1 100 m3 e um 
diâmetro de 12,850 m. Este tanque foi construído em aço, segundo o código de 
construção BS1515 e dispõe de duas válvulas de segurança de 6” do tipo 
automático; 

 
• Tanques de Propano T-32 e T-33, cilíndricos com uma capacidade útil unitária de  

233 m3. Estes tanques também foram construídos em aço, segundo o código de 
construção BS1515 e apresentam um diâmetro de 3,4 m e uma altura de 26,7 m. 
Cada um dos tanques dispõe de sete válvulas de segurança, as quais encontram-
se agrupadas em dois conjuntos de 3 e 4 válvulas; 
 

• Tanque de Butano T-34, esférico com uma capacidade útil de 2 200 m3 e um 
diâmetro de 16,2 m. Este tanque foi construído em aço, de acordo o código acima 
referido e está provido de quatro válvulas de segurança de 6” do tipo automático. 
Para contenção de um eventual derrame, o tanque dispõe de uma bacia de 
retenção individual com capacidade para 20% da capacidade total do tanque.  
 
 

Na FIG. III. 6 apresenta-se uma perspetiva dos tanques de armazenagem de gases de 
petróleo liquefeitos existentes. 
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FIG. III. 6 – Tanques de Gases de Petróleo Liquefeitos 

 
 
Associada à armazenagem de GPL existe a Estação de Odorização de GPL com Etil-
Mercáptano e uma Estação de Bombagem com cinco bombas de GPL para 
abastecimento da Estação de Enchimento de garrafas de GPL, uma bomba para 
abastecimento da Ilha de Enchimento de GPL e um compressor de GPL. 
 
A Estação de Odorização de GPL é composta por uma bomba pneumática, um sistema 
de injeção e uma balança e tem como objetivo odorizar o GPL que chega por navio antes 
de ser armazenado nos tanques. 
 
 
 
 
2.3.2 Armazenagem de Gasóleo 

A Armazenagem de Gasóleo situa-se na plataforma à cota aproximada de 26 m, 
localizada na zona intermédia do Terminal. Esta área de armazenagem é constituída 
pelos seguintes tanques: 
 

• Tanque de Gasóleo T-15, cilíndrico com uma capacidade útil de 14 797 m3 e um 
diâmetro e altura de, respetivamente, 36,570 m e 14,325 m; 

 
• Tanque de Gasóleo T-16, cilíndrico com uma capacidade útil de 14 696 m3 e um 

diâmetro de 36,570 m e uma altura de 14,325 m; 
 

• Tanque de Gasóleo T-17, cilíndrico com uma capacidade útil de 12 278 m3 e um 
diâmetro e uma altura de, respetivamente, 33,520 m e 14,660 m. 
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Os três tanques de gasóleo (T-15, T-16 e T-17) encontram-se implantados no interior de 
uma bacia de retenção única, a qual tem uma capacidade superior ao maior dos três 
tanques, estando no entanto esta bacia separada por muretes (50 cm de altura), 
garantindo a individualização de bacias aos três tanques. 
 
Esta área inclui ainda a Estação de Bombagem de gasóleo com duas bombas centrífugas 
com motores elétricos, que bombeiam o produto para os tanques T-15, T-16 e T-17. 
 
Na FIG. III. 7 apresenta-se uma perspetiva dos tanques de armazenagem de gasóleo 
existentes. 
 
 

 
FIG. III. 7 – Tanques de Gasóleo, Óleos Usados, Biodiesel e Lubrificantes 

 
 

Tanques de Gasóleo 

Tanques de Óleos Usados, 
Biodiesel e /ou Lubrificantes 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 

Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo III Rev.00 

18

 
 
2.3.3 Armazenagem de Biodiesel 

A armazenagem de Biodiesel ocorre em três áreas distintas do Terminal: 
 

• Os Tanques de Biodiesel T-7 e T-9 situam-se na plataforma à cota de 
aproximadamente 41,5 m localizada na extremidade este do Terminal. O tanque 
T-7 é um tanque cilíndrico com uma capacidade útil de 190 m3 e um diâmetro e 
altura de, respetivamente, 5,270 m e 9,135 m. O tanque T-9 é também um tanque 
cilíndrico com uma capacidade útil de 83 m3 e um diâmetro de 3,940 m e uma 
altura de 9,140 m. 

Estes tanques de armazenagem dispõem de uma bacia de retenção, que engloba 
ainda os tanques T-1 a T-10 e T-18 e que tem uma capacidade igual a 50% da 
totalidade dos produtos de todos os tanques; 

 

• O Tanque de Biodiesel T-13 localiza-se na plataforma mais próxima do cais do 
Terminal, que se encontra à cota aproximada de 20 m. Este tanque cilíndrico 
apresenta uma capacidade útil de 2 410 m3 e dispõe de um diâmetro de 15,240 m 
e uma altura de 14,700 m. 

O tanque T-13 encontra-se numa bacia de retenção conjunta com os Tanques  
T-11 e T-14, a qual tem uma capacidade superior à totalidade dos produtos de 
todos os tanques (12 360 m3); 

 

• Na plataforma mais próxima do cais do Terminal e à cota de aproximada de 20 m 
localiza-se o tanque T-11 com um volume útil de 1 752 m3 e um diâmetro de 
12,800 m e uma altura de 14,700 m. Este tanque dispõe da mesma bacia de 
retenção referida para o tanque de biodiesel T-13. 

 

• Os Tanques de Biodiesel T-27 e T-22 situam-se na plataforma da extremidade 
oeste do Terminal, mais próxima do Estuário do Tejo. O tanque T-27 é cilíndrico e 
tem uma capacidade útil de 566 m3 com um diâmetro de 10,200 m e uma altura 
de 7,232 m. O tanque T-22 também é cilíndrico e dispõe de uma capacidade útil 
de armazenagem de 218 m3 com 6,500 m de diâmetro e 7,234 m de altura. 

Os tanques T-27 e T-22 partilham a bacia de retenção com os tanques T-23 a  
T-26, que estão atualmente desativados.  

 
 
Na FIG. III. 7 apresentou-se uma perspetiva dos tanques de armazenagem de biodiesel 
existentes. 
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2.3.4 Armazenagem de Óleos Usados 

A Armazenagem de Óleos Usados é realizada nas três áreas distintas descritas para a 
Armazenagem de Biodiesel (FIG. III. 7) e envolve os seguintes tanques: 
 

• Na plataforma à cota de cerca de 41,5 m, os óleos usados são armazenados nos 
tanques cilíndricos T-1, T-2, T-4, T-5, T-6 e T-18. 

O tanque T-1 dispõe de uma capacidade útil de 566 m3 com um diâmetro e altura 
de, respetivamente, 9,160 m e 9,140 m. 

O tanque T-2 tem uma capacidade útil de armazenagem de 206 m3 e um diâmetro 
de 5,480 m e uma altura de 9,135 m. 

Os tanques T-4, T-5 e T-6 apresentam cada um deles um volume útil de 117 m3 
com um diâmetro de 4,150 m e uma altura de 9,135 m. 

Finalmente, o tanque T-18 é o maior dos seis tanques com um volume útil de  
677 m3 correspondente a um diâmetro de 10,000 m e uma altura de 8,955 m. 

Todos estes tanques estão implantados numa bacia de retenção única, que 
engloba também dos tanques T-7 e T-9 de biodiesel e os tanques T-3, T-8 e T-10, 
que estão desativados; 

 

• Na plataforma da extremidade oeste do Terminal mais próxima do Estuário do 
Tejo situa-se o tanque T-21 com uma capacidade útil de 569 m3 e um diâmetro e 
altura de, respetivamente, 10,200 m e 7,235 m. Este tanque está implantado na 
mesma bacia de retenção onde estão os tanques de biodiesel T-27 e T-22 e os 
tanques T-23 e T-26 desativados. 

 
Na FIG. III. 7 apresentou-se uma perspetiva dos tanques de armazenagem de óleos 
usados. 
 
 
 
 
2.3.5 Armazenagem de Slop Oil 

A Armazenagem de Slop Oil é realizada na plataforma mais próxima do cais de 
acostagem, que se encontra a uma cota de aproximadamente 20 m, e mais 
concretamente no tanque T-14. 
 
O tanque T-14 é um tanque cilíndrico com uma capacidade útil de  
4 825 m3 e dispõe de um diâmetro e altura de, respetivamente, 21,330 m e 14,700 m. 
 
Este tanque está instalado numa bacia de retenção com uma capacidade total de  
12 360 m3. 
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2.3.6 Ilhas de Enchimento e Descarga de Camiões-Cisterna 

O Terminal da Trafaria da OZ Energia possui 3 ilhas de carga ou descarga de veículos-
cisterna (“loading rack’s”) destinados à carga e descarga dos produtos transportados por 
veículos-cisterna: 
 

• “Loading rack 3” destinado ao enchimento de veículos-cisterna com gasóleo; 
 

• “Loading rack 5” destinado ao enchimento dos tanques de GPL a partir de 
veículos -cisterna; 

 
• “Loading rack 6” destinado ao enchimento de veículos-cisterna com GPL. 

 
 
 

a) Loading Rack 3 
 
O “Loading Rack 3” fica localizado na parte este do Terminal, junto ao Loading Rack 6, e 
destina-se ao enchimento de veículos-cisterna com gasóleo. Dispõe de três braços de 
carga do tipo rígido de 4” e mangueira semi-rígida. O caudal máximo de enchimento é de 
96 m3/h. 
 
A estação de bombagem de gasóleo é composta por duas bombas centrífugas, sendo o 
arranque e paragem das bombas efetuado manualmente pelo operador OZ Energia no 
“Loading Rack”. 
 
Para além dos sistemas de deteção e extinção de incêndio comuns à instalação, a ilha de 
enchimento dispõe de um sistema de deteção de sobre-enchimento, deteção de 
presença de ligação equipotencial de terra e sistema de “homem morto”. A não 
verificação das condições de permissão dadas por estes sistemas não autoriza o 
abastecimento. 
 
 
 

b) Loading Rack 5 
 
O “Loading Rack 5” fica situado na parte central do Terminal, imediatamente a norte da 
área de carga de camiões com garrafas de GPL e destina-se ao enchimento dos tanques 
de GPL a partir de veículos-cisterna. O “Loading Rack 5” dispõe de um braço de 
descarga de GPL de 1,5” do tipo rígido com mangueira semi-rígida. O caudal máximo de 
descarga é de 18 m3/h. 
 
Esta ilha de descarga de veículos-cisterna de GPL apresenta os mesmos sistemas de 
segurança descritos para o “Loading Rack 3”, sendo de salientar que no final do 
carregamento, o gás existente entre válvulas é reconduzido aos reservatórios por meio 
de uma linha própria após passagem pelos compressores existentes na estação de 
bombagem de GPL. 
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Na FIG. III. 8 apresenta-se uma perspetiva da Estação de Descarga dos Veículos – 
Cisterna de GPL. 
 

 

FIG. III. 8 – Estação de Descarga dos Veículos – Cisterna de GPL 

 
 
 

c) Loading Rack 6 
 
O “Loading Rack 6” encontra-se localizado junto da estação de enchimento de veículos-
cisterna com gasóleo (“Loading Rack 3”), sendo de referir que os procedimentos internos 
adotados no Terminal não permitem o carregamento simultâneo de veículos-cisterna no 
Loading Rack 6 e Loading Rack 3. Esta estação de enchimento dispõe de um braço de 
carga de 2,5” do tipo mangueira semi-rígida. O caudal máximo de enchimento é de  
60 m3/h. 
 
O carregamento dos veículos-cisterna é efetuado por “spray filling” e a mangueira de GPL 
está equipada com um sistema de desacoplarem rápida (“break coupling”) que em caso 
de esforço superior ao de projeto, para a bombagem e fecha ambas as extremidades 
evitando a libertação de produto. 
 
Adicionalmente, o “Loading Rack 6” dispõe dos sistemas de segurança e proteção 
descritos anteriormente para o “Loading Rack 5”. 
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2.3.7 Estação de Enchimento de Garrafas de GPL 

A Estação de Enchimento de Garrafas de GPL localiza-se na plataforma à cota 
aproximada de 42,0 m, a este da Área de Armazenagem de GPL. Ocupa uma área de 
cerca de 1 140 m2 e constitui um edifício cuja parte frontal é totalmente aberta para que 
haja uma ventilação adequada. Refira-se a existência de ventiladores de extração na 
zona de enchimento de garrafas, em funcionamento durante as operações de 
enchimento, e de valetas ao longo de todo o percurso de enchimento, para recolha de 
eventuais gases provenientes do mesmo percurso. 
 
Na Estação de Enchimento existem duas zonas distintas, embora não separadas 
fisicamente, uma para enchimento de garrafas tipo G26 (garrafas de butano de 11 kg e 
propano de 13 kg) e outra para a enchimento de garrafas do tipo G110 (garrafas de 
propano de 45 kg). 
 
Embora o enchimento de garrafas do tipo G26 tenha um maior grau de automação, em 
ambos os casos, o enchimento funciona com um sistema de transportadores em circuito 
fechado, com entrada e saída das paletes com garrafas de GPL na despaletizadora / 
paletizadora, colocadas com empilhador. 
 
Entre estas duas fases da operação decorrem as seguintes atividades: inspeção e 
seleção das garrafas (com operado), lavagem das garrafas, introdução do valor de tara 
de cada garrafa (com operador), enchimento das garrafas em carrocel de 24 posições, 
confirmação do peso total da garrafa, deteção de fuga na válvula e presença do o’ring, 
deteção de fuga na rosca da válvula, colocação de selo e disco de segurança (com 
operador) e retração do selo da válvula. 
 
As garrafas rejeitadas são descarregadas em estação própria e esvaziadas, havendo 
retorno do produto, em fase líquida, aos reservatórios. 
 
O rendimento do sistema no caso das garrafas do tipo G26 é de 900 garrafas / hora. 
 
O enchimento de garrafas do tipo G110 tem um menor grau de automação, mas as 
operações efetuadas são semelhantes às descritas para as garrafas do tipo G26, sendo 
neste último o rendimento do sistema de 120 garrafas / hora. 
 
 
 
 
2.3.8 Instalações Auxiliares e Utilidades 

O Terminal da Trafaria da OZ Energia dispõe de várias instalações auxiliares e sistemas 
de utilidades indispensáveis ao respetivo funcionamento em condições de segurança e 
proteção ambiental das quais se destacam pela sua importância: 
 

• Posto de abastecimento de gasóleo; 

• Armazéns de materiais de gás e acessórios e de óleos; 
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• Rede elétrica; 

• Rede de abastecimento de água; 

• Rede de combate a incêndios; 

• Rede de efluentes e sistema de tratamento; 

• Rede de ar comprimido. 
 
 
 
2.3.8.1 Posto de Abastecimento de Gasóleo 

O Posto de Abastecimento de Gasóleo fica situado junto do “Loading Rack 5” e tem como 
função o abastecimento de gasóleo a viaturas ligeiras e pesadas. 
 
Este posto de abastecimento é composto por uma bomba de gasóleo e um sistema de 
contagem. 
 
 
 
2.3.8.2 Rede Elétrica 

O Terminal é alimentado através de energia elétrica a uma tensão de 15 kV sendo esta 
tensão conduzida ao Posto de Transformação, o qual está equipado com dois 
transformadores com uma potência total de 750 kV, que transformam-na nas tensões de 
utilização 380/220 V e alimentam o Quadro Geral de Baixa Tensão. 
 
O Quadro Geral de Baixa Tensão por sua vez alimenta os diversos quadros existentes 
em diversos pontos do Terminal, os quais alimentam os vários sistemas existentes 
(máquinas, iluminação e tomadas). A cablagem de distribuição de energia a toda a 
instalação é subterrânea. 
Em caso de falha de alimentação pela rede pública, o Terminal dispõe de uma Central de 
Emergência equipada com um grupo gerador de emergência de 250 kVA. 
 
 
 
2.3.8.3 Rede de Água 

O Terminal possui dois circuitos de água: 
 
 

a) Sistema de Água Potável 
 
A água utilizada nos escritórios, instalações sanitárias, balneários e ainda nas lavagens 
necessárias é fornecida pela rede pública. 
 
No Anexo 4 do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se a rede de água do Terminal. 
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b) Rede de Combate a Incêndios 
 
A rede de combate a incêndios é abastecida por duas piscinas de água localizadas no 
ponto mais alto do Terminal (cota 82), com capacidade de armazenagem de 1 509 m3 e  
1 451 m3. 
 
Esta reserva de água permite uma autonomia de 4 horas sem qualquer reabastecimento 
da rede de distribuição. Em caso de incidente existe uma captação de água no Estuário 
do Tejo para aumentar a autonomia do sistema. 
 
Esta captação de água superficial fica localizada junto ao cais do Terminal (FIG. III. 5) e é 
constituída por duas bombas elétricas submersíveis com capacidade para um caudal 
máximo instantâneo de 13 m3/s. 
 
Esta captação de água no Estuário do Tejo encontra-se licenciada pela Agência 
Portuguesa do Ambiente – ARH Tejo, que emitiu as licenças de utilização  
n.º L003122.2013.RH5 e n.º L003123.2013.RH5 válidas até 22 de fevereiro de 2018, as 
quais são apresentadas no Anexo 3.2 do Volume III – Anexos Técnicos. 
 
 
 
2.3.8.4 Rede de Efluentes e Sistema de Tratamento 

O Terminal da Trafaria da OZ Energia possui uma rede de efluentes separativa, da qual 
faz parte uma rede de drenagem de águas residuais domésticas, uma rede de águas 
pluviais e uma rede de efluentes industriais potencialmente contaminados. 
 
As águas residuais domésticas produzidas no Edifício Administrativo, instalações 
sanitárias e balneários são conduzidas à rede de esgotos domésticos, que tem ligação à 
Estação de Tratamento de Águas Residuais do Portinho da Costa, pertencente à Câmara 
Municipal de Almada. 
 
As águas pluviais limpas recolhidas junto às zonas limítrofes do Terminal, bem como de 
zonas onde não existe a probabilidade da presença de hidrocarbonetos, são 
encaminhadas para o exterior da instalação. 
 
Os efluentes industriais, potencialmente contaminados, constituídos por águas pluviais 
provenientes de zonas onde pode ocorrer a presença de hidrocarbonetos são conduzidas 
a um sistema de tratamento localizado no Cais do Terminal. 
 
Este sistema de tratamento consiste num intercetor de hidrocarbonetos com uma 
capacidade de retenção de 7000 l (correspondente a uma eventual descarga acidental), 
que recebe o efluente num primeiro compartimento, onde ficam retidos os sólidos 
sedimentáveis, tais como areias e outros detritos semelhantes.  
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Deste compartimento e através de um descarregador de superfície, o efluente é 
conduzido a um segundo compartimento no qual se processa a separação, por flotação, 
dos líquidos de peso específico inferior ao da água.  
 
O efluente dá então entrada num terceiro compartimento no qual estão instalados 4 filtros 
coalescentes que permitem assegurar a qualidade pretendida para o efluente final, isto é, 
teor de hidrocarbonetos inferior a 5 ppm.  
 
Após a passagem nos filtros, o efluente é conduzido a um último compartimento a partir 
do qual é conduzido para o exterior do tanque.  
 
Nos casos de ocorrência prolongada de chuvas, o caudal de água afluente é superior à 
capacidade de vazão do descarregador de superfície e, consequentemente, a maioria do 
caudal, que nestas condições estará praticamente isento de poluentes, é conduzido 
diretamente do primeiro compartimento ao último compartimento a partir do qual é 
lançado no Estuário do Tejo no local indicado na FIG. III. 5. 
 
Esta descarga dispõe da Licença n.º 2012.001220.000.T.L.RJ.DAR emitida pela Agência 
Portuguesa do Ambiente – ARH Tejo, a 5 de julho de 2012 e válida até 5 de julho de 
2022 (Anexo 3.3 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
Esta licença prevê a monitorização trimestral do efluente descarregado ao nível dos 
parâmetros pH, carência química de oxigénio, sólidos suspensos totais e óleos minerais. 
 
 
 
2.3.8.5 Rede de Ar Comprimido 

O Terminal dispõe de uma rede de ar comprimido alimentada por uma Central de 
Compressores com compressor do tipo parafuso, com caudal de 15 000 lpm. 
 
A central integra ainda um secador com uma capacidade de 222 l/s, que funciona por 
arrefecimento do ar comprimido e um reservatório de ar com uma capacidade de  
2 000 m3 a uma pressão de 7 kg/cm2. 
 
 
 
2.3.8.6 Sistema de Combate a Incêndios 

O Terminal dispõe de um sistema de combate a incêndios projetado de acordo com as 
normas API e NFPA e que é constituído no essencial por: 
 

• Rede de água de combate a incêndios, que é alimentada a partir de duas piscinas 
de água localizadas no ponto mais alto do Terminal, com capacidades de  
1 509 m3 e 1 451 m3. O sistema está permanentemente em carga de forma 
natural, existindo ainda uma bomba, que permite o acréscimo de caudal de água 
para combate a incêndios diretamente ligada à rede principal. 

Para além desta, existem mais duas bombas, que em caso de incêndio captarão a 
água do rio para manter a autonomia do sistema em caso de necessidade de uma 
ação mais prolongada (mais de 4 horas). 
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A rede de água de combate a incêndios dispõe de um anel principal e derivações 
para o sistema secundário, que envolvem as áreas de armazenagem e o cais do 
Terminal. 

A água do sistema pode ser utilizada no combate direto ao incêndio ou para 
arrefecimento dos reservatórios de armazenagem por intermédio de chuveiros. O 
Terminal dispõe de várias bocas de incêndio, oito canhões fixos destinados à 
proteção dos tanques de GPL, combustíveis e cais e dois canhões portáteis. 

 

• Rede de espuma composta por uma central de geração de espuma com 
armazenagem, tanque de mistura e bomba, que fornece a solução espumífera 
aos derramadores. Esta rede protege os reservatórios de combustíveis líquidos 
(gasóleo) e respetivas bacias de retenção. 

 

• Extintores portáteis distribuídos pelo Terminal e vários baldes de areia. 

 
 
De referir ainda que a instalação dispõe de sistema automático de deteção de incêndios 
(SADI) e de extinção de incêndios, este último instalado no cais, nos reservatórios, na 
Estação de Enchimento de Garrafas e nas Estações de Enchimento de Veículos-
Cisterna. 
 
 
 
 
2.4 Descrição Geral do Funcionamento do Terminal 

O Terminal da Trafaria da OZ Energia recebe, armazena e expede através de veículo-
cisterna e/ou navio, os seguintes produtos: 
 

• Gases de petróleo liquefeitos; 

• Gasóleo; 

• Biodiesel; 

• Óleos lubrificantes usados; 

• Slop oil. 

 
 
 
2.4.1 Gases de Petróleo Liquefeitos 

Atualmente, os gases de petróleo liquefeitos são rececionados no Terminal 
maioritariamente por veículos-cisterna e ocasionalmente por navio e são expedidos 
exclusivamente por veículo, quer na forma a granel, quer em garrafas. 
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a) Abastecimento a Partir de Veículo-Cisterna 
 
O abastecimento de GPL a partir de veículos-cisterna é efetuado na Estação de 
Descarga dedicada (“Loading Rack 5”) utilizando para o efeito uma mangueira semi-
rígida de 1,5” de diâmetro. 
 
Na descarga do veículo-cisterna é utilizado o sistema de bombagem dedicado do 
Terminal, sendo o arranque e paragem das bombas efetuados manualmente pelo 
motorista da viatura. No entanto, o sistema de ligação à terra tem um indicador luminoso 
para verificação de uma ligação correta, que caso a ligação seja deficiente não permite o 
arranque das bombas do produto, assim como caso o dispositivo de ligação seja 
desconectado, as bombas são automaticamente paradas. 
 
No final da descarga do veículo-cisterna, o gás existente entre válvulas é reconduzido 
aos reservatórios, por meio de uma linha própria, após passagem pelos compressores 
existentes na estação de bombagem de GPL. 
 
 

b) Abastecimento a Partir de Navio 
 
O abastecimento dos reservatórios de GPL do Terminal a partir dos navios é efetuado por 
linhas próprias e independentes existentes no ponto Cais, os quais são ligados ao navio. 
 
O enchimento é efetuado utilizando o sistema de bombagem do próprio navio, o qual no 
caso de ser insuficiente será auxiliado pela bomba de trasfega de GPL do Terminal, que 
está dimensionada para um caudal de 200 m3/h e uma pressão de 15 kg/cm2. 
 
Durante a operação de descarga é injetado etil-mercáptano na linha de abastecimento 
aos reservatórios de modo a obter-se uma concentração de aproximadamente 22 ppm. 
 
Uma vez finalizada a operação de descarga, o produto presente no braço de carga é 
soprado com ar comprimido para dentro do reservatório, ficando este limpo. A tubagem 
também é limpa utilizando ar comprimido. 
 
Toda a operação de descarga do navio é controlada a partir da Sala de Controlo do 
Terminal. 
 
 

c) Abastecimento de Veículos-Cisterna 
 
O abastecimento de veículos-cisterna com GPL a partir dos respetivos tanques de 
armazenagem é realizado na Estação de Enchimento “Loading Rack 6”, a qual dispõe de 
um braço do tipo mangueira semi-rígida com 2,5” de diâmetro. 
 
O enchimento da cisterna é efetuado por “spray filling”, sendo utilizado o sistema de 
bombagem do Terminal. O arranque e paragem das bombas é efetuado manualmente 
pelo motorista da viatura mas existe um sistema de paragem automática quando é 
carregada a quantidade previamente programada ou caso o dispositivo de ligação seja 
desconectado. 
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No final do enchimento do veículo-cisterna, o gás existente entre a válvula da cisterna e a 
válvula da mangueira é reconduzido aos reservatórios, por meio de uma linha própria, 
após passagem pelos compressores da estação de bombagem de GPL. 
 
 

d) Abastecimento de Veículos com Garrafas 
 
As garrafas de GPL cheias na Central de Enchimento de Garrafas do Terminal e que 
cumprem as especificações são armazenadas e posteriormente são carregadas nos 
veículos por empilhadores, em paletes, as quais dispõem de um sistema de segurança 
que impede a queda de garrafas. 
 
Adicionalmente, os veículos só podem andar completamente atados, o que complementa 
o sistema de segurança implantado. 
 
 
 
2.4.2 Gasóleo 

O gasóleo armazenado no Terminal é abastecido a partir de navios e expedido por 
veículos-cisterna. 
 
 

a) Abastecimento a Partir de Navio 
 
O abastecimento dos reservatórios de gasóleo a partir de navios é efetuada utilizando 
linhas próprias e independentes existentes no Cais, as quais estão identificadas por um 
código de cores, impedindo assim eventuais contaminações entre produtos. 
 
Na descarga dos navios de gasóleo, a trasfega é efetuada por pressurização a partir das 
bombas do navio. Terminada a operação de trasfega, o produto presente no braço é 
soprado com ar comprimido para dentro do reservatório, ficando este limpo e inertizado. 
A tubagem é também limpa. 
 
Tal como no caso dos navios de GPL, toda a operação de descarga do navio é 
controlada a partir da Sala de Controlo do Terminal. 
 
 

b) Abastecimento dos Veículos-Cisterna 
 
O abastecimento de veículos-cisterna com gasóleo a partir dos respetivos tanques de 
armazenagem é realizado na Estação de Enchimento de Gasóleo (“Loading Rack 3”), a 
qual dispõe de 3 braços do tipo rígido com mangueira semi-rígida de 4” de diâmetro. 
 
No enchimento dos veículos-cisterna é utilizado o sistema de bombagem dedicado do 
Terminal cujo arranque e paragem das bombas é efetuado manualmente, pelo motorista 
da viatura, embora disponha de um sistema de paragem automático conforma descrito 
para o GPL. Durante a operação de enchimento dos veículos-cisterna é realizada a 
adição de aditivos, que se encontram armazenados em reservatórios junto ao “Loading 
Rack”. 
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2.4.3 Biodiesel, Slop Oil e Óleos Lubrificantes Usados 

 
a) Biodiesel 

 
O Biodiesel armazenado no Terminal é abastecido a partir de veículos-cisterna e 
expedido por navios. 
 
Os veículos-cisterna que transportam o Biodiesel efetuam a descarga na Placa 42 
localizada junto à antiga Fábrica de Lubrificantes utilizando o sistema de bombagem do 
veículo tendo inicio a operação de descarga depois de cumprido o procedimento de 
operação aprovado. 
 
Quanto à expedição do Biodiesel por navio, nesta operação são utilizadas mangueiras 
próprias do Terminal com 4” ou 6” de diâmetro sendo a descarga do produto efetuada por 
gravidade. A operação de carga do navio só tem início após serem cumpridas as 
condições de segurança indicadas no respetivo procedimento aprovado. 
 
Uma vez finalizada a operação de carga do navio, as mangueiras usadas na operação 
são limpas com ar comprimido e posteriormente lavadas com água antes de serem 
arrumadas em local próprio. 
 
 

b) Slop Oil 
 
O Slop Oil armazenado no Terminal é abastecido a partir de navios e expedido por 
veículos – cisterna. 
 
O abastecimento dos reservatórios de Slop Oil a partir dos navios é efetuada utilizando 
mangueiras de 6” próprias do Terminal e o sistema de bombagem do navio. Após 
conclusão da operação de trasfega, as mangueiras são limpas com ar comprimido. Tal 
como no caso do Biodiesel toda a operação é realizada seguindo o respetivo 
procedimento aprovado. 
 
O enchimento de veículos-cisterna com Slop Oil a partir do respetivo reservatório de 
armazenagem é efetuado na Placa 42 situada junto da antiga Fábrica de Lubrificantes 
utilizando o sistema de bombagem do veículo.  
 
A operação de carga do veículo-cisterna segue os procedimentos de operação aprovados 
de modo a garantir a minimização do risco de incidente. 
 
 

c) Lubrificantes 
 
Atualmente não existe atividade de produção de lubrificantes no Terminal podendo existir 
apenas alguma armazenagem, que é realizada mediante os procedimentos de receção e 
expedição em vigor. 
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2.5 Tráfego Marítimo e Rodoviário Associado ao Funcionamento do Terminal 

Conforme referido anteriormente, a receção e expedição dos produtos no Terminal da 
Trafaria da OZ Energia é efetuada por via marítima e rodoviária. 
 
Constata-se que em termos médios se regista um tráfego médio anual de navios da 
ordem dos 35, que se tem apresentado relativamente constante ao longo dos últimos 
anos. Destes 35 navios anuais, cerca de 40% (15 navios/ano) corresponde a navios de 
GPL. 
 
O tráfego médio anual rodoviário é da ordem dos 6 340 veículos-cisterna, o que 
corresponde a cerca de 18 veículos-cisterna/dia, dos quais aproximadamente  
11 veículos-cisterna/dia são relativos ao abastecimento e expedição de GPL. 
 
No Quadro III. 2 apresenta-se o tráfego marítimo e rodoviário associado ao 
funcionamento do Terminal, por tipo de produto. 
 

Quadro III. 2 – Tráfego Marítimo e Rodoviário Atual 

Tráfego Produto N.º / ano 

Marítimo 

GPL 15 

Combustível Líquido 1 

Slop Oil 12 

Biodiesel 7 

Total 35 

Rodoviário 

GPL Granel (entrada) 961 

GPL Granel (saída) 113 

GPL Garrafas 2 666 

Combustível Líquido 800 

Slop Oil 1 000 

Biodiesel 800 

Total 6 340 
Fonte: OZ Energia, 2015 

 
 
 
 
2.6 Efluentes Gasosos, Líquidos e Resíduos 

Do funcionamento do Terminal da Trafaria da OZ Energia, descrito anteriormente, 
verifica-se que a respetiva operação não origina fontes fixas de emissões gasosas 
existindo apenas emissões difusas associadas à armazenagem e expedição de produtos. 
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Por outro lado, quanto aos efluentes líquidos, no Terminal da Trafaria estes são 
constituídos pelas: 
 

• Águas residuais domésticas produzidas no Edifício de Escritórios, instalações 
sanitárias e balneários, as quais são conduzidas à rede de esgotos domésticos, 
que tem ligação à Estação de Tratamento de Águas Residuais do Portinho da 
Costa pertencente à Câmara Municipal de Almada; 

 
• Águas industriais potencialmente contaminadas correspondente a águas pluviais 

provenientes das zonas onde podem ocorrer hidrocarbonetos e que são 
conduzidas a um sistema de tratamento localizado no Cais do Terminal antes da 
respetiva descarga no Estuário do Tejo. 

 
 
Todas as descargas e sistema de tratamento acima referido estão licenciados 
apresentando-se no Quadro III. 3 a concentração média dos poluentes monitorizados 
trimestralmente no efluente tratado e descarregado, conforme indicado na respetiva 
Licença emitida pela APA – ARH Tejo. 
 
 

Quadro III. 3 – Qualidade do Efluente Descarregado 

Parâmetros 2014(1) 2015(2) VLE(3) 

pH 7,25 6,9 6,0 – 9,0 

Carência Química de Oxigénio (mg/l) 50,7 63,1 150 

Sólidos Suspensos Totais (ml/l) 12,7 18,0 60 

Óleos Minerais (mg/l) 2,6 1,1 15 
Fonte:  Boletins de Análise emitidos pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 

Lisboa em 19 de março de 2014, 15 de julho de 2014, 29 de setembro de 2014, 17 de 
dezembro de 2014, 25 de março de 2015 e 22 de junho de 2015. 

(1) Média aritmética das análises trimestrais realizadas em 2014 
(2) Média aritmética das análises realizadas no 1º e 2º trimestre de 2015 
(3) Valor limite de emissão definido na Licença 2012.001220.000.T.L.RJ.DAR 

 
 
 
Relativamente aos resíduos, no Terminal são produzidos vários tipos de resíduos  
de diversas origens e que apresentam destinos diferentes consoante as suas 
características. 
 
No Quadro III. 4 apresentam-se os resíduos perigosos e não perigosos produzidos em 
2014 no Terminal, para os quais se identificam as quantidades produzidas, a sua 
classificação (segundo o código LER) e o destino. 
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Quadro III. 4 – Identificação e Destino dos Resíduos Produzidos 

Resíduo Quantidade 
Produzida  

(ton) 
Destino 

Código LER Designação 

13 02 08 Outros óleos de motores, transmissão e lubrificação 4,30 R13 

13 05 07 Água com óleo proveniente dos separadores 
óleo/água 13,10 R9 

15 01 02 Embalagens de plástico 5,46 R13 

16 07 08 Resíduos contendo hidrocarbonetos 1,96 R13 

16 10 01 Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias 
perigosas 4,82 R13 

17 01 07 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos não abrangidos em 17 01 06 

15,44 D1 

20 02 01 Resíduos biodegradáveis 24,4 D15 
Legenda: 
D1 – Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo aterro sanitário) 
R9 – Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos 
R13 – Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 
Fonte: Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) do Terminal da Trafaria da OZ Energia de 2014 

 
 
Os resíduos produzidos no Terminal da Trafaria da OZ Energia são eliminados ou 
valorizados no exterior da instalação, não sendo sujeitos a nenhuma operação no interior 
do Terminal. Os operadores responsáveis pelo transporte e destino final dos resíduos 
estão licenciados para o efeito. 
 
 
 
 
2.7 Consumo e Movimentação de Produtos 

Os principais consumos e movimentações típicas de produtos no Terminal apresentam-
se no Quadro III. 5. 
 

Quadro III. 5 – Principais Consumos e Movimentações (Valores Anuais) 

Consumos e Movimentações 
Valores Típicos 

Anuais 

Consumos 

Eletricidade (MWH) 580 

Água Potável (m3) 1 250 

Movimentações (t)  

Receção por navio 53 200 

Receção por camião-cisterna 37 300 

Expedição por navio 20 000 

Expedição por camiões-cisterna 70 500 
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2.8 Período de Funcionamento e Número de Trabalhadores 

O Terminal da Trafaria da OZ Energia funciona 24 horas por dia e 365 dias por ano, em 
termos de receção e expedição de produtos por via marítima. 
 
O horário normal de receção e expedição de produtos por via rodoviária é das 7h às 19h 
de segunda a sexta-feira e o funcionamento dos serviços administrativos é também de 
segunda a sexta-feira das 9h às 18h. 
 
Atualmente, o Terminal emprega um total de 35 trabalhadores diretos, dos quais  
15 pertencem aos quadros e cerca de 20 empregados de prestadores de serviços  
(13 operadores, 2 elementos afetos à manutenção, 1 elemento afeto à limpeza e 4 
elementos afetos à segurança). 
 
No Quadro III. 6 apresentam-se as funções desenvolvidas pelos trabalhadores diretos do 
Terminal. 
 

Quadro III. 6 – Trabalhadores Diretos no Terminal 

Função Número 

Diretor de Operações 1 

Superintendente do Terminal 1 

Supervisor de Operações 2 

Operadores 17 

Engenheiro de Manutenção 1 

Operadores de Manutenção 2 

Controlo de Stocks 1 

Coordenador da Logística 1 

Administrativos 4 

Limpeza 1 

Segurança 4 

 
 
Adicionalmente, estima-se que o funcionamento do Terminal envolva cerca de  
35 trabalhadores indiretos associados a atividades de inspeção e manutenção, 
distribuição de combustíveis, etc.. 
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3. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DA ARMAZENAGEM DE 

GPL 

3.1 Introdução 

Tendo por objetivo dotar o Terminal da Trafaria de condições que permitam a importação 
de navios completos com cerca de 1 800 t de butano e propano, permitindo deste modo 
uma gestão mais flexível em função dos preços e das oportunidades do mercado, ao 
mesmo tempo que permite melhorias ambientais consideráveis decorrentes da redução 
em mais de 13% do tráfego rodoviário global de veículos-cisterna associado ao 
funcionamento do Terminal, prevê-se a implantação do Projeto de Alteração da 
Armazenagem de GPL em estudo. 
 
O Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL a construir no interior dos limites do 
atual Terminal da Trafaria envolve no essencial: 
 

• A construção de quatro novos reservatórios de armazenagem de GPL, cada um 
com uma capacidade útil de 500 m3. Estes reservatórios serão instalados numa 
área com cerca de 1 125 m2 disponível e impermeabilizada com laje de betão 
armado localizada a este da atual área de armazenagem de gasóleo 
(reservatórios T-15, T-16 e T-17); 
 

• A instalação de uma nova Central de Bombagem de GPL dedicada aos novos 
tanques de armazenagem. Esta Central ficará localizada, junto aos novos 
reservatórios, a oeste da área dos novos reservatórios de GPL. 

 
 
Na FIG. III. 9 apresenta-se o layout do projeto e na FIG. III. 10 apresenta-se uma 
perspetiva dos locais de implantação dos novos reservatórios de GPL e infraestruturas 
associadas . 
 
Adicionalmente, o projeto envolverá a implementação de novas tubagens de processo 
associadas à nova armazenagem, nomeadamente as para receção do GPL transportado 
pelos navios, assim como a expansão das rede auxiliares tais como a rede de combate a 
incêndios, rede de ar comprimido, sistemas de proteção e segurança, entre outros. 
 
O projeto foi desenvolvido de acordo com as seguintes normas, códigos e standards 
internacionais: 
 

• API S20 – Sizing, Selection and Installation of Pressure – Relieving Devices in 
Refineries (Partes 1 e 2); 
 

• API 2510 – Design and construction of LPG Installations Guide for the Design, 
Construction and Use of Mounded Horizontal Cylindrical Vessels for Pressurized 
Storage of LPG at Ambient Temperatures. 
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FIG. III. 10 – Perspetiva da Área de Implantação do Projeto 

 
 
É de referir que o Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria 
da OZ Energia integra as seguintes Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD’s) e normas 
relativas à armazenagem de combustíveis: 
 

• BREF “Emissions from storage”; 

• Normas EEMUA; 

• Normas ASTM. 
 
 
No Anexo 5.5 do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se a análise da conformidade 
do projeto com as Melhores Tecnologias Disponíveis. 
 
De salientar que todos os reservatórios e equipamentos associados à armazenagem e 
manuseamento dos restantes produtos presentes no Terminal (gasóleo, biodiesel, slop oil 
e lubrificantes usados) não sofrerão alteração com a implementação do projeto. 

Área dos Novos 
Reservatórios de GPL 

Nova Estação de 
Bombagem de GPL 
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3.2 Reservatórios de GPL 

Os quatro novos reservatórios de GPL a instalar no Terminal serão do tipo mounded 
vessels (reservatórios enterrados), que consistem em reservatórios cilíndricos superficiais 
recobertos por terra e sobre os quais será efetuado um arranjo paisagístico para melhor 
enquadramento na paisagem (ver Anexo 5 do Volume III – Anexos Técnicos). Na  
FIG. III. 11 apresenta-se a título ilustrativo uma fotografia deste tipo de reservatório. 
 
Os novos reservatórios serão assentes no terreno existente e envolvidos em camada de 
areia, sendo delimitados/contidos por muros de contenção de 5 metros de altura. 
 
 

 
 

 
FIG. III. 11 – Perspetiva de Reservatórios do Tipo Mounded Vessels  

 
 
Cada um dos reservatórios será em aço carbono e estará projetado para receber propano 
ou butano sendo a capacidade útil de armazenagem de 500 m3. No Anexo 5 do  
Volume III – Anexo Técnicos apresenta-se o Data Sheet dos reservatórios e no  
Quadro III. 7 as suas dimensões características. 
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Quadro III. 7 – Dimensões Características dos Novos Reservatórios de GPL 

Designação do 
Reservatório Produto Volume Útil  

(m3) 
Diâmetro  

(m) 
Comprimento  

(m) 

T-35 GPL 500 4,2 43,2 

T-36 GPL 500 4,2 43,2 

T-37 GPL 500 4,2 43,2 

T-38 GPL 500 4,2 43,2 

 
 
Qualquer um dos reservatórios disporá dos seguintes dispositivos de segurança e 
proteção ambiental: 
 

• Válvulas ESD nas entradas e saídas de LPG líquido, que permitirá o isolamento 
do reservatório em caso de acionamento da betoneira; 

 
• A fim de proteger contra o enchimento excessivo devido à receção de produtos e / 

ou expansão do líquido, os reservatórios de GPL serão equipados com uma 
proteção de nível de líquido com os seguintes alarmes: 
 

-  Nível muito alto com função de switch. Quando este nível é atingindo fecha 
a válvula de entrada de LPG; 

-  Nível alto independente do alarme para nível muito alto; 

-  Nível baixo; 

-  Nível muito baixo com função switch. Quando este nível é atingido pára a 
bomba servindo de proteção à mesma; 

 
• A válvula on-off de saída de produto do reservatório não abre em simultâneo com 

a válvula on-off de entrada de produto. O intuito deste encravamento é impedir as 
operações de receção e expedição de LPG a partir do mesmo reservatório, 
evitando assim mistura de lotes; 

 
• Os reservatórios terão também proteção por pressão alta e baixa. O 

encravamento por pressão alta fecha a válvula de entrada de líquido, o 
encravamento por pressão baixa fecha a válvula de saída de gás; 
 

• Todos os equipamentos elétricos utilizados serão compatíveis com a respetiva 
classificação de área e os materiais adequados ao produto e às condições 
mínimas e máximas de pressão e temperatura. 
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3.3 Bombas de LPG 

No âmbito do projeto serão instaladas três bombas de LPG, que ficarão localizadas numa 
Central de Bombagem dedicada aos novos reservatórios de LPG: 
 

• Duas bombas do tipo barril (B-9 e B-10) para trasfega entre reservatórios (sendo 
uma de reserva) dimensionadas para um caudal de 80 m3/h, o que permite vazar 
um reservatório completo em 6 h; 

 
• Uma bomba do tipo barril para alimentação de veículos-cisterna (B-11) 

dimensionada para um caudal de 30 m3/h. Esta bomba não terá reserva pois caso 
seja necessário proceder à sua manutenção será feita a trasfega dos 
reservatórios novos para os reservatórios existentes e aí encaminhado para o 
enchimento dos veículos-cisterna. 

 
As bombas serão providas de sistemas de segurança, nomeadamente de uma proteção 
ao caudal mínimo, por intermédio de um encravamento por caudal baixo que pára a 
bomba quando este for inferior ao caudal mínimo especificado pelo fornecedor. Todas as 
bombas serão paradas pela betoneira de paragem geral de emergência do Terminal. 
 
No Anexo 5 do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se a Data Sheet das novas 
bombas previstas instalar no Terminal. 
 
 
 
 
3.4 Sistemas Auxiliares 

Associado ao Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL serão instalados vários 
sistemas auxiliares indispensáveis ao funcionamento dos novos reservatórios em 
condições de segurança e proteção ambiental, dos quais se salientam pela sua 
importância: 
 

• Rede de drenagem; 

• Rede de água; 

• Rede elétrica; 

• Rede de combate a incêndios. 

 
 
No Anexo 5 do Volume III – Anexos Técnicos apresentam-se os desenhos das redes de 
drenagem, rede elétrica e rede de combate a incêndios a implementar. 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00 Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo III 

41 

 
 
4. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no Terminal da 
Trafaria da OZ Energia, que se prevê que tenha a duração global de cerca de um ano, 
será desenvolvido um conjunto de atividades temporárias das quais se destacam: 
 

• Trabalhos de implementação do estaleiro de obra; 

• Transporte de materiais e equipamentos; 

• Trabalhos de construção civil nomeadamente movimentação de terras e 
fundações; 

• Montagem dos reservatórios, equipamentos e tubagens. 
 
 
A construção do projeto em estudo será desenvolvida de forma adequada respeitando 
todos os requisitos técnicos inerentes à tecnologia da instalação e na mais estreita 
observância dos requisitos ambientais e de segurança, de modo a evitar e/ou minimizar 
as eventuais consequências negativas na qualidade de vida e atividades desenvolvidas 
na envolvente. 
 
De referir que a fase de construção decorrerá em paralelo com o funcionamento do 
Terminal de modo a não causar perturbação na operação do mesmo. 
 
 
 
4.1 Estaleiro de Obra 

O estaleiro de obra associado ao projeto será instalado no interior do Terminal, entre o 
Edifício da Cantina e o Armazém de Produtos, na parte este do Terminal. Na FIG. III. 12 
apresenta-se a localização do estaleiro de obra. 
 
A zona de estaleiro terá uma área de 300 m2 e será constituída pelos escritórios de 
fiscalização e de direção de obra, uma ferramentaria, um armazém de materiais, locais 
para preparação de armaduras e carpintaria de toscos, etc. Incluirá, ainda, uma área para 
armazenagem temporária de resíduos, que será coberta na zona de armazenagem de 
resíduos perigosos e dotada de sistemas contenção e drenagem separativa, onde 
exigível. 
 
O estaleiro disporá de todas as utilidades relevantes, nomeadamente fornecimento de 
água potável, água industrial, energia elétrica e drenagem de águas residuais. 
 
O estaleiro possuirá um plano de funcionamento, que incluirá regras ambientais e de 
segurança, de acordo com os requisitos da legislação aplicável, que o empreiteiro terá de 
consubstanciar em sistemas de gestão ambiental e de segurança, para aprovação prévia 
pelo Dono da Obra. 
 
O Plano de Estaleiro estabelecerá, ainda, as normas de circulação e movimentação de 
cargas, o controlo de acesso de pessoas, equipamentos e veículos, bem como o 
respetivo horário de funcionamento (dias úteis das 8.00 às 12.00 e das 13 às 18.00 h). 
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4.2 Descrição do Processo Construtivo 

A fase de construção terá início com a instalação do estaleiro de obra, o qual disporá dos 
elementos descritos no ponto anterior. 
 
 

a) Novos Reservatórios de GPL 
 
Os novos reservatórios de GPL serão instalados numa área de aproximadamente 1,2 ha 
e geometria retangular, com as dimensões de 25 x 45 m, atualmente já impermeabilizada 
com laje de betão armado. 
 
O terreno apresenta morfologia genericamente plana e para instalação dos novos 
reservatórios será necessário demolir a atual área para executar a fundação dos novos 
reservatórios, que serão instalados no sentido Norte-Sul, e envolvidos em ‘cama’ de areia 
delimitados por muros de suporte em betão armado com 5 metros de altura, que irão 
garantir o recobrimento dos reservatórios. 
 
Em consequência, prevê-se uma movimentação global de terras de cerca de 4 160 m3 
(960 m3 de escavação e 3 200 m3 de aterro com areia, para assentar os reservatórios e o 
muro de contenção). 
 
A totalidade das terras obtidas na escavação não terá utilização no Terminal sendo 
necessário levar a depósito licenciado cerca de 960 m3. 
 
Os reservatórios serão pré-fabricados numa fábrica da zona industrial de Sever do Vouga 
e transportados até à instalação de duas formas: 
 

• Rodoviário – desde a fábrica até ao Porto de Lisboa, por transporte especial; 
 

• Marítima – desde o Porto de Lisboa até ao Terminal da Trafaria da OZ Energia, 
por navio. 

 
A montagem final dos reservatórios será efetuada no local, incluindo soldaduras de 
campo. 
 
 
 

b) Bombas de GPL 
 
As três bombas do tipo barril serão instaladas com apoio de trabalhos de construção civil, 
como maciços para os motores dos grupos electrobomba, plataformas e suportes de 
tubagem. 
 
A instalação deste tipo de bomba é enterrada, sendo necessário prever a escavação de 
1,5 m para a sua instalação numa área com cerca de 0,25 m2, o que corresponde a um 
volume de escavação de cerca de 0,375 m3 de terras, que serão conduzidas a depósito 
devidamente licenciado para o efeito. 
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É previsto instalar nova tubagem e substituição de troços de tubagem existente, 
nomeadamente de 4’’ por 8” mas que não se prevê que dê origem a um volume de terras 
de escavação significativo. 
 
Na fase atual ainda não se sabe a origem das bombas mas este equipamento será 
transportado para o Terminal e apenas efetuada a montagem no local. 
 
 
 
 
4.3 Principais Equipamentos 

Os principais equipamentos a utilizar na fase de construção serão os seguintes: 

• Equipamento de terraplenagens 1 “bulldozers”, 1 pás carregadoras,  

• 1 “motoscrapers” e 2 dumpers; 

• Gruas-torre 1 unidades; 

• Gruas móveis 2 unidades; 

• Máquinas de soldar 6 unidades; 

• Equipamento de carpintaria de cofragens 1 conjunto; 

• Equipamento de corte e moldagem de aço 2 conjuntos. 

 
 
 
 
4.4 Transporte de Materiais e Equipamentos 

Face às características dos trabalhos a executar, durante a fase de construção do 
projeto, que se estima que tenha a duração de 1 ano, existirá a circulação de camiões 
associados ao transporte de materiais e equipamentos e pontualmente de navios, para o 
transporte dos reservatórios entre o Porto de Lisboa e o Terminal da Trafaria da OZ 
Energia. 
 
O tráfego médio diário de veículos, associado à fase de construção, será de 5 veículos 
ligeiros e de 4 camiões pesados. 
 
Na FIG. III. 13 apresenta-se um mapa com a indicação dos itinerários locais previstos 
para a circulação dos camiões utilizados no transporte de materiais e equipamentos 
durante a fase de construção do projeto. 
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4.5 Previsão do Número de Trabalhadores Durante a Fase de Construção 

Durante o período de construção e montagem, o número total de trabalhadores que irão 
ficar afetos às atividades será de 48, com um pico de 30 indivíduos em simultâneo, 
correspondente ao período de montagem dos reservatórios, que terá uma duração de 
cerca de 120 dias.  
 
A distribuição dos trabalhadores pelas várias atividades construtivas é a seguinte: 
 

• Construção civil: 10; 

• Metalo-mecânica: 30; 

• Eletricidade / Instrumentação:·3; 

• Gestão/supervisão da obra:·5. 
 
 
 
 
4.6 Materiais e Energia Utilizados. Efluentes, Resíduos e Emissões Produzidas 

Os principais materiais e energia utilizados na construção do projeto de alteração da 
capacidade de armazenagem do Terminal da Trafaria da OZ Energia são: 
 

• Inertes para não abrasivos para cobertura dos novos reservatórios de GPL; 

• Chapas metálicas; 

• Betão; 

• Tintas; 

• Óleos e lubrificantes; 

• Energia elétrica e gasóleo. 
 
 
Durante a fase de construção os principais resíduos produzidos são resíduos diversos 
resultantes da construção, nomeadamente embalagens diversas, óleos usados, betão e 
resíduos urbanos e equiparados resultantes do funcionamento do estaleiro. 
 
No Quadro III. 8 apresenta-se uma estimativa da quantidade e tipo de resíduos 
expectáveis na fase de construção assim como o respetivo código LER e destino previsto 
sendo a gestão assegurada por entidades devidamente licenciadas e autorizadas para o 
efeito. 
 
No estaleiro será definida uma área para armazenagem temporária de resíduos e 
materiais contaminados, devidamente assinalada e com acesso condicionado. Para a 
prevenção de eventuais derrames acidentais de substâncias perigosas, nomeadamente 
óleos, os contentores serão colocados sobre bacias de contenção e as respetivas zonas 
de armazenagem serão cobertas. 
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Quadro III. 8 – Resíduos Produzidos na Fase de Construção 

Resíduo Quantidade 
Produzida  

(t) 
Destino Código LER 

(1) Designação 

13 02 05 Óleos usados* 0.1 R9 – Valorização 

14 06 05 Resíduos de tintas com solventes* 0.3 D10 – Incineração 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão 0.2 R3 – Reciclagem 

15 01 02 Embalagens de plástico 0.2 R3 – Reciclagem 

15 01 03 Embalagens de madeira 0.1 R1 – Valorização 
energética 

15 01 04 Embalagens metálicas 1 R4 – Reciclagem 

15 01 10 Embalagens contaminadas com substâncias 
perigosas* 0.4 R4 – Reciclagem 

15 02 02 Absorventes e materiais filtrantes contaminados* 0.1 D10 – Incineração 

17 04 11 Sucata de cabos elétricos 1 R4 – Reciclagem 

17 01 01 Betão 0.2 
R5 - Reciclagem/ 

recuperação de outras 
matérias inorgânicas 

20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, 
incluindo misturas de resíduo 1 D1 – Aterro 

* - Resíduos classificados como perigosos 
(1) - De acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março  

 
 
No que respeita em particular aos resíduos de construção e demolição (RCD), o 
empreiteiro estará obrigado a: 
 

• Promover a reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na 
obra; 

• Assegurar a existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado 
que permita a gestão seletiva dos RCD; 

• Assegurar a aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, 
quando tal não seja possível, o seu encaminhamento para operador de gestão 
licenciado; 

• Assegurar que os RCD são mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo 
que, no caso de resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a três 
meses; 

• Cumprir as demais normas técnicas aplicáveis; 

• Efetuar e manter, conjuntamente com o Livro de Obra, o registo de dados de 
RCD, de acordo com o modelo constante do anexo II do Decreto-lei n.º 46/2008, 
de 12 de março. 
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Os efluentes líquidos produzidos durante a fase de obra serão constituídos pelas águas 
residuais domésticas provenientes das instalações sanitárias do estaleiro, as quais serão 
conduzidas à rede de drenagem de efluentes domésticos existente no Terminal da OZ 
Energia sendo assim assegurado o seu destino final adequado. Estima-se que seja 
gerado um volume máximo diário de cerca de 2 m3. 
 
As emissões gasosas geradas durante a fase de construção estarão fundamentalmente 
associadas ao funcionamento da maquinaria e de veículos dado que não haverá centrais 
de betão e de asfalto. Desta forma, as emissões gasosas serão constituídas no essencial 
por partículas em suspensão (poeiras) e gases provenientes da combustão do gasóleo, 
que é o combustível mais utilizado pelo tipo de veículos e maquinaria usados nas 
atividades de construção a desenvolver. 
 
Serão implementadas medidas para minimização das emissões gasosas durante esta 
fase, entre as quais se destacam: 
 

• Humedecimento do solo; 

• Lavagem dos rodados dos camiões; 

• Transporte de materiais pulverulentos com cobertura. 
 
 
 
 
4.7 Planeamento de Execução do Projeto 

A fase de construção terá uma duração previsível de 365 dias (um ano), a decorrer entre 
meados do terceiro trimestre de 2016 e o terceiro trimestre de 2017. 
 
A programação das atividades construtivas a desenvolver é indicada no Quadro III. 9. 
 

Quadro III. 9 – Cronograma das Atividades Construtivas 

Atividade Duração (dias) Inicio Fim 

Construção civil 
(movimentação de terras e 
fundações) 

60 01/09/2016 01/11/2016 

Construção civil/ geral 
(sleepers, etc.) 45 01/06/2017 15/07/2017 

Aprovisionamento de 
materiais para os 
reservatórios 

90 01/09/2016 01/12/2016 

Montagem dos novos 
reservatórios 120 01/01/2017 01/05/2017 

Outras montagens 
(equipamentos e tubagem) 60 01/07/2017 01/09/2017 
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5. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Tendo em conta o período de construção de cerca de um ano do projeto de alteração da 
armazenagem de GPL do Terminal da Trafaria da OZ Energia, prevê-se que os novos 
reservatórios entrem em funcionamento no terceiro trimestre de 2017. O período de vida 
útil do projeto é de 25 anos. 
 
A alteração da armazenagem do Terminal não implicará a criação de novos postos de 
trabalho diretos e manter-se-á o período de funcionamento atual do Terminal. 
 
 
 
 
5.1 Funcionamento do Terminal e Tráfego Rodoviário e Marítimo 

Em termos de funcionamento da instalação, a implementação do projeto não envolverá 
alterações ao sistema de funcionamento atual do Terminal descrito no ponto 2.4 do 
presente Capítulo registando-se apenas uma valorização do transporte marítimo do GPL 
armazenado no Terminal em detrimento do transporte rodoviário utilizado atualmente 
essencialmente por dificuldades logísticas de receber a totalidade do GPL transportado 
pelos navios. 
 
Deste modo a grande alteração expectável decorrente da implementação do projeto é ao 
nível do tráfego rodoviário. No Quadro III. 10 apresenta-se a variação do tráfego 
rodoviário e marítimo associado à implementação do projeto em estudo. 
 

Quadro III. 10 – Tráfego Rodoviário e Marítimo Após Implementação do Projeto 

Produto Situação Atual Situação Futura Variação 

Transporte Rodoviário (n.º veículos/ano) 

GPL Granel (entrada) 961 39 - 96 % 

GPL Granel (expedição) 113 152 + 34 % 

GPL Garrafas 2 666 2 666 0 % 

Combustíveis Líquidos 800 800 0 % 

Slop Oil 1 000 1 000 0 % 

Biodiesel 800 800 0 % 

Total 6340 5457 - 13 % 

Transporte Marítimo (n.º navios/ano) 

GPL 15 17 + 13 % 

Combustíveis Líquidos 1 1 0 % 

Slop Oil 12 12 0 % 

Biodiesel 7 7 0 % 

Total 35 37 + 6 % 
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Constata-se que o tráfego rodoviário associado ao transporte de GPL para o Terminal 
sofrerá um decréscimo de cerca de 96%, o que se traduz em termos do tráfego rodoviário 
global do Terminal numa diminuição de aproximadamente 13% passando a ser de  
5 475 veículos por ano. 
 
Em termos do tráfego marítimo de navios prevê-se um acréscimo anual de dois navios de 
GPL, o que corresponde em termos do tráfego global do Terminal num acréscimo de 
cerca de 6% ou seja passará dos atuais 35 navios/ano para 37 navios/ano. 
 
De referir que o tempo médio da operação de descarga dos navios de GPL atualmente é 
de cerca de 11 horas e que com a utilização de navios de maior dimensão, a operação de 
descarga passará a ter a duração de cerca de 24 horas. 
 
 
 
 
5.2 Consumo e Movimentação de Produtos 

Os principais consumos e movimentações de produtos no Terminal da Trafaria da OZ 
Energia após implementação do projeto em estudo são indicados no Quadro III. 11. 
 

Quadro III. 11 – Principais Consumos e Movimentações (valores anuais) 

Consumos e Movimentações Após Projeto 

Consumos 

Eletricidade (MWh) 595 

Água Potável 1 250 

Movimentações (t) 

Receção por navio 71 200 

Recuperação por camião-cisterna 20 000 

Expedição por navio 20 000 

Expedição por camiões-cisterna 71 200 

 
 
 
 
5.3 Efluentes Gasosos, Líquidos e Resíduos 

Em termos de efluentes gasosos e tal como referido para a situação atual, o 
funcionamento do Terminal da Trafaria da OZ Energia após implementação do projeto em 
estudo continuará a não dispor de fontes fixas de emissões gasosas existindo apenas 
fontes difusas associadas à armazenagem e expedição dos produtos. Uma vez que 
existirá um decréscimo significativo do tráfego rodoviário é expectável que as emissões 
difusas associadas à circulação de veículos-cisternas diminuam face à situação atual. 
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Por outro lado, quanto aos efluentes líquidos, a implementação do projeto em estudo não 
originará uma alteração na quantidade e destino das águas residuais domésticas 
produzidas, as quais continuarão a ser encaminhadas para a ETAR da Câmara Municipal 
de Almada, onde são devidamente tratadas. 
 
Em termos de águas pluviais potencialmente contaminadas também não são expectáveis 
alterações face à situação atual dado que o produto armazenado nos novos reservatórios 
(GPL) é altamente volátil pelo que qualquer eventual fuga imediatamente se dispersa na 
atmosfera, não dando origem a contaminação da plataforma. 
 
Relativamente aos resíduos produzidos no Terminal com a implementação do projeto não 
se prevê alteração no tipo de resíduos produzidos indicando-se no Quadro III. 12 os 
quantitativos estimados para cada um dos resíduos e respetivo destino. 
 
 

Quadro III. 12 – Identificação e Destino dos Resíduos Produzidos Após Implementação do 
Projeto 

Resíduo Quantidade 
Produzida  

(t) 
Destino 

Código LER Designação 

13 02 08 Outros óleos de motores, transmissão e lubrificação 4,80 R13 

13 05 07 Água com óleo proveniente dos separadores 
óleo/água 13,10 R9 

15 01 02 Embalagens de plástico 5,46 R13 

16 07 08 Resíduos contendo hidrocarbonetos 1,96 R13 

16 10 01 Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias 
perigosas 4,82 R13 

17 01 07 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos não abrangidos em 17 01 06 

15,44 D1 

20 02 01 Resíduos biodegradáveis 24,4 D15 
Legenda: 
D1 – Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo aterro sanitário) 
R9 – Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos 
R13 – Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 

 
 
Os resíduos produzidos serão deste modo integrados no sistema de gestão de resíduos 
existentes no Terminal que garante o destino final adequado destes em função da 
respetiva tipologia. 
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6. FASE DE DESATIVAÇÃO 

A eventual desativação dos novos reservatórios de GPL e sistemas associados no final 
do respetivo período de vida útil, a ocorrer será enquadrada na desativação do Terminal 
da Trafaria da OZ Energia. 
 
Nessa eventual desativação serão seguidos os princípios de boa prática ambiental, cujas 
principais orientações estão patentes em legislação comunitária e nacional, 
principalmente no que se refere ao destino final dos materiais com origem no processo de 
desmantelamento da instalação e na recuperação dos solos. 
 
Deste modo, todos os materiais e equipamentos resultantes do desmantelamento da 
instalação serão separados de acordo com as suas características, limpos e enviados a 
destino final adequado. 
 
O destino final será definido em função das características dos materiais ou 
equipamentos, privilegiando sempre que possível as opções de reciclagem e/ou 
reutilização. 
 
Apenas nas situações em que tal não seja viável é que estes serão conduzidos a aterro 
sanitário devidamente licenciado. Todas as operações de transporte e deposição 
seguirão os princípios definidos na legislação em vigor sobre resíduos. 
 
Quanto à recuperação dos solos será feita a sua limpeza de forma a ficarem em situação 
compatível com as figuras de ordenamento previstas para o local. 
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CAPÍTULO IV – SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE 
 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é feita a caracterização da situação atual do ambiente na área de 
influência do projeto, o que possibilitará posteriormente uma correta identificação dos 
impactes. 
 
Serão assim abordados todos os descritores ambientais com interesse face à natureza 
do projeto (biofísicos, de qualidade do ambiente e humanos), sendo o respetivo grau de 
desenvolvimento proporcional à importância dos potenciais impactes: 
 

• A Geologia; 

• Os Solos e Uso do Solo; 

• O Clima; 

• Os Recursos Hídricos e Qualidade da Água; 

• A Qualidade do Ar; 

• O Ambiente Sonoro; 

• Os Resíduos e Contaminação de Solos; 

• Os Fatores Biológicos e Ecológicos; 

• A Paisagem; 

• A Socioeconomia; 

• O Património; 

• O Ordenamento e Condicionantes. 

 
 
Como área de análise é considerada a área de implantação direta do projeto e, sempre 
que necessário, uma área mais vasta, de modo a melhor enquadrar o projeto na sua área 
de influência, correspondente ao espaço, até onde potencialmente se farão sentir os 
efeitos do mesmo, o qual é variável consoante o descritor. 
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Para esta caracterização foram feitos levantamentos de campo detalhados e integrada a 
informação recolhida junto das entidades contatadas (Anexo 1 do Volume III –  
Anexos Técnicos), conforme expresso na Metodologia Geral do EIA, apresentada no  
Capítulo I. 
 
Para apoio a esta caracterização elaborou-se ainda um conjunto de cartografia temática 
que é apresentada ao longo da análise dos descritores. 
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2. GEOLOGIA 

2.1 Metodologia 

Neste descritor procede-se à caracterização geológica e geomorfológica do local de 
implantação do projeto, identificando-se ainda a presença de eventuais estruturas ou 
formações com especial valor económico, cultural ou paisagístico e as características da 
sismicidade e tectónica da região. 
 
Como base para esta caracterização recorreu-se à consulta de cartografia existente para 
a zona, de bibliografia da especialidade e ainda às informações constantes no projeto: 
 

• Folhas 34-D (Lisboa) da Carta Geológica de Portugal, à escala 1: 50 000 e 
respetiva Notícia Explicativa; 

• Carta Neotectónica de Portugal, à escala 1: 500 000; 

• Consulta dos sítios na Internet do Laboratório Nacional de Energia e Geologia 
(LNEG), da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), do Grupo Progeo-
Portugal e da Câmara Municipal de Almada (Departamento de Ambiente); 

• Memória Descritiva e Justificativa do Projeto de “ Alteração da Armazenagem de 
GPL - Terminal da Trafaria”, Technoedif, 2015; 

• Reconhecimento Geológico e Geotécnico dos Novos Reservatórios de GPL- 
Trafaria, GEOMA, julho 2015. 

 
 
A abordagem efetuada compreende assim os seguintes aspetos: 
 
 
• Enquadramento geológico da área em estudo. Caracterização litoestratigráfica 

das formações geológicas presentes 
 
Identifica-se e caracteriza-se a unidade morfoestrutural na área onde o projeto se insere 
e suas principais características em termos de litologia e estrutura, seguindo-se a 
caracterização litoestratigráfica das formações geológicas presentes no local do projeto.  
 
 
• Tectónica e Sismicidade 
 
Relativamente à tectónica, são identificados os principais acidentes presentes, 
designadamente eventuais falhas ativas presentes na área de desenvolvimento do 
projeto, bem como o tipo de movimento associado.  
 
A abordagem da sismicidade compreende a referência às principais zonas sismogénicas 
que afetam a área e o conhecimento da sismicidade histórica, baseando-se na cartografia 
de isossistas de intensidade máxima. Considera-se também a inserção da área no 
zonamento sísmico do território nacional de acordo com o Regulamento de Segurança e 
Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP) de 1983 e o Eurocódigo 8  
(EN 1998-1). 
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• Recursos Geológicos 
 
É feito o enquadramento e identificação da eventual presença de recursos geológicos de 
interesse económico e recursos geológicos/geomorfológicos com particular interesse 
conservacionista, quer por motivos científicos, estéticos e outros. 
 
 
 
 
2.2 Enquadramento Geológico da Área em Estudo. Caracterização 

Litoestratigráfica das Formações Geológicas Presentes 

O Terminal da Trafaria da OZ Energia, onde se localiza o projeto em estudo, situa-se 
quase no extremo Noroeste da Península de Setúbal, na margem esquerda do rio Tejo. 
 
Em termos morfoestruturais, esta zona está inserida na unidade designada por Bacia 
Cenozoica do Tejo - Sado.  
 
Trata-se de uma depressão alongada na direção Nordeste – Sudoeste que é marginada a 
Oeste e a Norte pelas formações mesozoicas da Orla Ocidental e a Nordeste e Este pelo 
substrato hercínico do Maciço Antigo e a Sul pelo oceano Atlântico. 
 
Esta unidade morfoestrutural corresponde, no essencial, a grandes áreas de abatimento, 
cuja subsidência foi sendo gradualmente compensada pelo preenchimento com materiais 
detríticos essencialmente de origem continental (arenosos, argilosos cascalhentos, 
calcários e aluviões fluviais e fluvio-marinhos), durante o Miocénico e o Pliocénico. 
 
Posteriormente a este enchimento, os rios encaixaram-se nestes materiais, abrindo vales 
muito largos, como é o caso do rio Tejo, junto à foz do qual se localiza o projeto em 
estudo. Com a subida do nível do mar na época pós-glaciar, é também característica 
desta parte terminal do rio Tejo, a acumulação de depósitos arenosos e lodosos de 
grande espessura, que conduzem ao seu assoreamento. 
 
Conforme o estrato da Carta Geológica de Portugal, à escala 1: 50 00 (folha 34-D Lisboa) 
que se apresenta na FIG. IV. 1, na área de projeto e envolvente identificam-se as 
seguintes unidades: 
 

• Argilas do Forno do Tijolo (MFT); 

• Areolas da Estefânia (MES) - Sequência deposicional B0; 

• Calcários de Entrecampos (MEC) - Sequência deposicional B1; 

• Areias com Placuna miocénica (Mpm) – Sequência deposicional B2; 

• Calcários da Musgueira (MMu) – Sequência deposicional L1; 

• Aluviões (a). 
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As Argilas de Forno do Tijolo são constituídas por areias finas argilosas, piritosas, de cor 
cinzento azulado com moluscos, peixes e abundantes microfósseis, constituindo a maior 
transgressão do Burdigaliano. A parte superior revela decréscimo de salinidade e de 
profundidade. Esta unidade ocorre na margem esquerda do Tejo e aflora desde a 
proximidade de Cacilhas até à Trafaria. Equivalentes laterais foram recolhidos na 
sondagem de Belverde entre os 410 m e 469 m materializados por arenitos finos e siltitos 
cinzento esverdeados, com alguns bancos de argilitos e de biocalcarenitos, em regra 
muito fossilíferos.  
 
As Areolas da Estefânia (MES) são representadas por areias finas, areias argilosas, 
argilitos e alguns bancos de biocalcarenitos. A parte alta da unidade é essencialmente 
constituída por biocalcarenitos. Afloram junto ao rio Tejo, desde um pouco a Oeste de 
Cacilhas até à Trafaria. É constituída por conglomerados médios, muito fossilíferos na 
base, que passam a arenitos finos a médios e argilitos e, de novo, a arenitos com 
intercalações de biocalcarenitos, de cor predominante cinzento esverdeado. 
Correspondem a uma única sequência deposicional. Esta unidade ocorre no limite norte 
da área do Terminal não se verificando no entanto uma afetação direta da mesma.  
 
Os Calcários de Entrecampos (MEC) são representados por biocalcarenitos com fração 
detrítica abundante, às vezes argilosos, ricos de moldes e/ou de fragmentos de 
moluscos. Na margem esquerda do Tejo afloram entre Cacilhas e a Trafaria, pouco 
acima do nível de maré alta do rio Tejo. A espessura estimada é de cerca de 10 metros. 
Esta unidade ocorre no limite norte da área do Terminal não se verificando no entanto 
uma afetação direta da mesma.  
 
As Areias com Placuna miocénica (Mpm) correspondem à etapa regressiva da sequência 
deposicional. É representada por areias amarelas fluviais, com seixos rolados e argilas 
arenosas com vegetais e ostras. São frequentes impregnações de pirolusite, que lhes 
conferem cor negra. Seguem-se as areias, em partes eólicas, associadas a finos leitos de 
argila, podendo corresponder a dunas litorais e a ambientes deltaicos. Na margem 
esquerda do Tejo o conjunto está bem representado nas arribas do rio Tejo, entre 
Cacilhas e a Trafaria. Na área envolvente do projeto esta unidade ocorre a SE da área do 
Terminal, não se verificando a interseção da mesma. 
 
Os Calcários da Musgueira (MMu) assentam numa descontinuidade, correspondente à 
superfície transgressiva, sobre depósitos da unidade Va2. É representada por 
biocalcarenito branco, às vezes amarelado, arenoso, frequentemente grosseiro, muito 
rico de moluscos, com algas rodófitas. Tem geralmente 5 a 6 m de espessura. Na 
península de Setúbal aflora entre Cacilhas e a Trafaria constituindo, normalmente, o topo 
das arribas da margem esquerda do Tejo. É representado por biocalcarenitos e arenitos 
finos micáceos cinzento esverdeados. Esta unidade localiza-se na envolvente sul da área 
do Terminal.  
 
Os Aluviões (a) inserem-se no Halocénico e ocorrem ao longo das principais linhas de 
água e geralmente ocupam vales largos e pouco profundos. Na área em estudo, esta 
unidade apenas ocorre a Este da área do Terminal não se verificando a interseção da 
mesma. 
 
Em termos de formações geológicas, o Terminal da Trafaria com exceção da zona do 
cais assenta sobre a formação Argilas de Forno do Tijolo e a zona no cais abrange a 
formação Calcários de Entrecampos, ambas datadas do Miocénico, e anteriormente 
descritas. 
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2.3 Caracterização Geológica e Geotécnica da Área do Projeto 

2.3.1 Introdução 

O Terminal da Trafaria encontra-se localizado na unidade geomorfológica “Arriba Fóssil” 
caracterizada por uma escarpa com cota máxima de 120 e que em certos locais 
apresenta uma inclinação próxima da vertical. Para a construção do Terminal foram 
terraplanados cinco plataformas, com cotas de sul para norte de cerca de 80, 40, 23, 18 e 
5. As plataformas situam-se sobre aterros antropogénicos com espessuras variáveis (1 a 
3 metros) debaixo dos quais encontra-se uma camada de argila de várias dezenas de 
metros. 
 
De referir que a zona da arriba é constituída, principalmente, por formações sedimentares 
onde ocorrem níveis essencialmente carbonatados que, pela sua resistência, sustentam 
arribas verticais ou sub-verticais, as quais se encontram sobrepostas a formações 
argilosas.  
 
Na época das chuvas, as argilas excedem a sua capacidade de retenção de água, 
atingindo a saturação e, consequentemente, formam uma lama que escorre. Este 
fenómeno erosivo faz com que se criem consolas nos carbonatos, havendo esforços de 
tração na parte superior da camada. 
 
Em síntese, pode-se afirmar que os taludes da arriba são suscetíveis a fenómenos de 
erosão em associação com movimentos de terrenos, que são responsáveis pelos sinais 
de fissuração observados em algumas arribas. 
 
No caso do Terminal da Trafaria, a estabilidade dos taludes é acompanhada 
regularmente pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), entidade com que a 
OZ Energia mantém um contrato de realização de 3 campanhas anuais de inspeção aos 
taludes e aos equipamentos de monitorização instalados. Essas campanhas são 
seguidas de indicações do LNEC e de recomendações de melhoria, sendo mantida uma 
comunicação regular relativa à manutenção da estabilidade dos taludes. 
 
Na sequência de vários estudos foram realizados nos anos 1996 a 1999 trabalhos de 
estabilização nos quais foram investidos montantes elevados para a melhoria da 
situação. Foram então sugeridos alguns pontos de leitura adicionais no sentido de 
melhorar a monitorização de acompanhamento e desde então a situação tem-se mantido 
globalmente estável. 
 
Na zona prevista para a implantação do projeto, não existe histórico de qualquer tipo de 
movimentação de solos que possa pôr em risco os novos reservatórios de GPL e sistema 
de bombagem a instalar ou qualquer dos demais reservatórios existentes. 
 
De qualquer modo, em julho de 2015 foi realizado um reconhecimento geológico-
geotécnico dos terrenos abrangidos pela construção dos novos reservatórios de GPL e 
estação de bombagem no Terminal da Trafaria. 
 
Da campanha realizada constou a execução de cinco sondagens mecânicas, prospeção 
que foi complementada com um programa laboratorial sobre amostra representativa dos 
solos e águas locais. Os trabalhos realizados tiveram como objetivo primordial o 
estabelecimento das melhores condições de fundação das estruturas em projeto. 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00  Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo IV 

9

 
 
2.3.2 Sondagens Realizadas 

Foram realizadas 5 sondagens cuja localização é apresentada na FIG. IV. 2. 
 

 
FIG. IV. 2 – Localização das Sondagens 

 
 
As sondagens realizadas foram dadas por terminadas em ambiente terroso rijo  
(NSPT ≥ 30), e comprimento entre os 10 a 12 metros, apresentando-se um resumo das 
sondagens no Quadro IV. 1. 
 

Quadro IV. 1 – Resumo das Sondagens 

Sondagem n.º Comprimento 
(m) Ensaios SPT Nível Freático 

S1 12,41 8 6,00 

S2 12,36 8 6,00 

S3 12,38 8 6,00 

S4 10,92 7 6,00 

S5 10,91 7 6,00 

 
 
Os trabalhos permitiram reconhecer a unidade de idade miocénica designada por Argilas 
de Forno do Tijolo (MFT), cartografada na Carta Geológica de Portugal, folha 34-D 
(Lisboa), à escala 1/50 000, terrenos que no local se encontram recobertos por um 
incipiente Aterro (At). 
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As Argilas de Forno do Tijolo (MFT), maioritariamente de cor cinza, superficialmente 
exibem tons castanhos com laivos avermelhados, apresentando consistência dura a 
muito dura próximo da superfície (13 ≤ NSPT ≤ 28), e rijas em profundidade (NSPT ≥ 30), 
a partir dos 3 a 6 metros de forma aleatória de acordo com os critérios indicados no 
Quadro IV. 2. 
 

Quadro IV. 2 – Estados de Compacidade e Consistência (Peck, Hanson & Thornburn, 1947) 

NSPT Consistência 

0 – 2 Muito mole 

2 – 4 Mole 

4 – 8 Média 

8 – 15 Dura 

15 – 30 Muito Dura 

>30 Rija 

 
 
A recobrir a unidade de base foi reconhecida a camada de Aterro (At) com 0,30cm de 
possança, revestida com uma laje de betão. 
 
Os resultados obtidos no programa laboratorial realizado a duas amostras resumem-se 
no Quadro IV. 3. 
 

Quadro IV. 3 – Resultados dos Ensaios Laboratoriais 

Sond 
n.º Prof. (m) 

Classificação 

wn 
(%) 

LL 
IP 

Granulometria Comprimento 

ASTM AASHO LCPC / 
SETRA 

%Passada 
no 

peneiro 
2.00 mm 

%Passada 
no 

peneiro 
0.42 mm 

%Passada 
no 

peneiro 
0.074 mm 

w 

ópt- 
(%) 

γdm 
(g/cm3) 

S1 1.00/4.00 CL A-6(9) A2 9.7 29 
12 99.1 97.6 87.6 9 2.033 

S4 1.50/4.50 CL A-6(11) A2 13.4 
33 
18 98.3 95.5 81.7 -- -- 

 
 
 
Da sua análise se infere que os terrenos locais pertençam ao grupo das argilas de baixa 
a média plasticidade, materiais que apresentam alguns condicionalismos de utilização e 
mobilização, especialmente quando húmidos. 
 
Em todas as sondagens foi intersectado o nível freático aos 6,00 metros de profundidade 
em consonância com a cota do rio Tejo que se encontra muito próximo do local em 
estudo. 
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2.3.3 Conclusões 

O estudo realizado permitiu concluir que em termos geológicos/geotécnicos a área de 
implantação do projeto apresenta-se homogénea e com boas condições de fundação, o 
que significa que os novos reservatórios poderão assentar diretamente sobre as argilas. 
O nível freático, aquando da realização dos ensaios, encontrava-se a 6 metros de 
profundidade. 
 
 
 
 
2.4 Tectónica 

A bacia do Tejo, como parte da unidade morfoestrutural mais vasta que é a Bacia do Tejo 
– Sado, corresponde a uma depressão tectónica alongada, na direção Nordeste – 
Sudoeste, que foi gerada na dependência de um regime compressivo. No seu interior, os 
materiais sedimentares depositados, de idade cenozoica, encontram-se em geral sub-
horizontais a ligeiramente inclinados. 
 
Na região da Trafaria – Almada afloram sedimentos miocénicos dispostos em monoclinal 
de direção aproximada E-O a OSO-ENE, inclinando suavemente para sul, aparentemente 
com continuidade relativamente à estrutura da margem norte do Tejo. 
 
Em termos das principais macroestruturas presentes nesta região, referem-se as falhas 
aflorantes nas Colinas da Trafaria – Almada e a falha do Gargalo do Tejo, esta 
correspondente a um acidente tectónico provável disposto ao longo do troço vestibular do 
rio Tejo. 
 
No extrato da Carta Geológica (FIG. IV. 1) nas designadas Colinas da Trafaria – Almada 
são visíveis as falhas referidas que afetam maioritariamente apenas as formações 
mesozoicas aflorantes e não a estrutura monoclinal. 
 
As localizadas mais a Oeste, na zona da Trafaria, têm orientação geral norte - sul, 
correspondendo a estruturas de pequeno comprimento, sendo a sua cinemática 
predominantemente do tipo normal. 
 
A falha do Gargalo do Tejo que se encontra apenas identificada na Carta Neotectónica de 
Portugal, cujo extrato se apresenta na FIG. IV. 3, corresponde a um acidente tectónico 
provável, disposto ao longo do troço vestibular do rio Tejo, e com direção este - oeste. 
 
Trata-se, como referido, de uma falha provável, sendo que o argumento frequentemente 
invocado para a presença deste acidente tectónico prende-se com a mudança durante o 
Quaternário, do percurso do rio Tejo no seu troço vestibular, de uma direção NNE - SSO, 
(na zona do Mar da Palha), para uma orientação E - O, numa situação de encaixe entre 
as colinas de Lisboa e Trafaria – Almada. A existência neste local de uma zona de 
potencial fratura, teria facilitado assim a passagem do desenvolvimento do seu leito para 
esta zona mais encaixada, ao invés de seguir para o eixo da Península de Setúbal. 
 
Como se verifica em ambas as figuras, o local do projeto não tem qualquer acidente 
tectónico referenciado e está afastado das falhas acima referidas. 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
 Dezembro 2015 
Vol. II - Relatório Síntese – Capítulo IV  Rev.00 

12

 
 

 
Fonte: Carta Neotectónica de Portugal Continental, esc. 1/1000000, J.Cabral e A.Ribeiro, 1988 

FIG. IV. 3 – Extrato da Carta Neotectónica 

 
 
 
 
2.5 Sismicidade 

No referente a sismicidade e de acordo com estudos históricos e atuais levados a cabo 
pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, na zona de Almada, onde se 
encontra instalado o Terminal, a intensidade máxima verificada foi de IX, pela escala de 
Mercalli modificada, devido a sismos com epicentro localizado no Vale inferior do Tejo e 
no Banco Gorringe, situado a cerca de 200 km a oeste - sudoeste do cabo de S. Vicente. 
 
A região de Almada pode também ser afetada por sismos de magnitude elevada com 
epicentro no Oceano Atlântico, tendo alguns deles atingido o grau VII – VIII da escala de 
Mercalli modificada (FIG. IV. 4). 
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FIG. IV. 4 – Isossistas de Intensidade Máxima 

 
 
Com base na Carta de Isossistas de Intensidades Máximas, a localização do projeto em 
estudo interessa uma zona de intensidade sísmica de grau IX, a qual corresponde a zona 
A relativamente ao risco sísmico de entre as quatro em que a território continental se 
encontra dividido.  
 
O Eurocódigo 8 (EN 1998-1), para efeitos de zonamento sísmico, considera que a região 
onde se insere o projeto, situa-se na Zona Sísmica 3, para o cenário de sismo 
afastado/sismo inter-placas e na Zona Sísmica 1, para o cenário de sismo próximo/sismo 
intra-placa. A estes cenários correspondem uma aceleração máxima de referência agR de 
150 e 170 cm/s2, respetivamente, para um período de retorno de 475 anos. 
 
De acordo com o “Regulamento de Segurança e Ação para Estruturas de Edifícios e 
Pontes” e com o Eurocódigo 8 (EN 1998-1), a área em estudo está incluída na Zona 
Sísmica A, de maior risco sísmico, à qual corresponde o valor de 1,0 para o coeficiente 
de sismicidade.  
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FIG. IV. 5 – Carta de Zonas Sísmicas de Portugal (RSAEEP) 
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A influência sísmica nesta zona traduz-se por um coeficiente de sismicidade α igual a 1, 
valor a considerar no cálculo do coeficiente sísmico β que é função ainda das 
características do terreno, tipo de estrutura e sua ductilidade (Quadro IV. 4). 
 

Quadro IV. 4 – Classificação do Tipo de Terreno (RSAEEP) 

Tipo de Terreno 

Tipo I Rochinhas e solos coerentes rijos 

Tipo II Solos coerentes muito duros, duros e de consistência média 
Solos incoerentes compactos 

Tipo III Solos coerentes moles a muito moles 
Solos incoerentes soltos 

 
 
A unidade Argilas do Forno de Tijolo, onde se desenvolve o projeto, pode caracterizar-se 
pelos parâmetros geomecânicos incluídos no Quadro IV. 5.  
 

Quadro IV. 5 –Caracterização Geomecânica da Unidade 

Unidade 
Peso 

Volúmico 
(kN/m3) 

Resistência 
Deformidade 

E (MPa) φ 
(º) 

Cu 
(kPa) 

MFT 19,5 28 75 - 125 25 - 75 

 
 
O dispositivo descrito anteriormente está representado nos perfis geológico-geotécnicos 
interpretativos (AA’ e BB ’) incluídos no Anexo 5.6 do Volume III – Anexos Técnicos, 
onde se pretende mostrar o seu desenvolvimento tanto em extensão como em 
profundidade. 
 
 
 
 
2.6 Recursos Geológicos 

O levantamento de situações relevantes relativas a recursos geológicos com interesse 
económico e/ou conservacionista, quer por motivos científicos, estéticos ou outros, 
efetuou-se com base nas informações disponíveis nas entidades competentes neste 
domínio, nomeadamente o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e a 
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e ainda com base na Notícia Explicativa da 
Folha 34-D da Carta Geológica de Portugal, à escala 1/50 000 e na consulta dos site do 
Grupo Progeo-Portugal e da Câmara Municipal de Almada (Departamento de Ambiente). 
 
Relativamente a áreas de valor geológico e/ou geomorfológico, na base de dados 
geoPortal do LNEG e no Inventário de geossítios de relevância nacional 
(http://geossitios.progeo.pt/geosites.php?menuID=3) próximo da área em estudo está 
registado, o geossítio “Corte geológico da arriba de Cacilhas a Trafaria / Arribas da frente 
ribeirinha do Tejo” (FIG. IV. 6).  
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FIG. IV. 6 – Geossítio “Corte Geológico da Arriba de Cacilhas a Trafaria” 

 
 
Este geosítio entre Cacilhas e a Trafaria corresponde a uma Estratigafria do Miocénico 
(Burdigaliano médio e superior) e é possível observar em sequência continua, as rochas 
do Miocénico da região de Lisboa, correspondentes a três conjuntos litostratigráficos, que 
são o topo da divisão II de B. Cotter, as divisões III-Iva e a quase totalidade da divisão 
IVb de B. Cotter. Constitui uma série impar no contexto europeu, por apresentar 
sequências marinhas e continentais intercaladas, o que permite fazer a correlação entre 
escalas estratigráficas destes dois ambientes. Este Geossitio tem uma importância 
internacional e é pouco vulnerável.  
 
No entanto, a localização prevista para o projeto e o facto de se tratar de uma zona onde 
já existe a implantação de infraestruturas não faz prever interferências significativas. 
 
Segundo informações da DGEG na zona da Trafaria não existem quaisquer recursos 
hidrogeológicos ou geotérmicos atribuídos. Também no histórico da zona nunca foram 
outorgados quaisquer direitos de recursos hidrominerais, geotérmicos ou de águas de 
nascente. 
 
No respeitante a recursos minerais segundo informações fornecidas pelo LNEG e DGEG 
não é reconhecida a existência de recursos minerais com valor económico na área do 
projeto.  
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3. SOLOS E USO DO SOLO 

3.1 Metodologia 

A caracterização dos solos na área do projeto teve por base a Carta de Solos do Atlas do 
Ambiente e os resultados do levantamento de campo realizado. 
 
No presente ponto apresenta-se ainda a caracterização dos principais usos do solo 
ocorrentes na área em estudo, de forma a enquadrar a zona do projeto e a sua 
envolvente direta. 
 
Tratando-se de um projeto muito localizado e confinado a uma zona litoral, quase no 
extremo noroeste do território da margem Sul do Tejo, a caracterização que se apresenta 
baseia-se num enquadramento geral à escala 1: 25 000, seguido da identificação direta 
sobre fotografia aérea dos usos presentes no local, de forma a compreender a situação aí 
existente. 
 
Para esta caracterização foi elaborada uma Carta de Uso do Solo de enquadramento do 
local, baseada na cartografia de ocupação do solo do CNIG (Centro Nacional de 
Informação Geográfica) e na interpretação de fotografia aérea recente, com o objetivo do 
enquadramento da zona do projeto face à envolvente próxima. 
 
Os usos do solo ocorrentes foram estruturados segundo as seguintes classes  
(Quadro IV. 6). 
 

Quadro IV. 6 – Classes do Uso do Solo na Área em Estudo 

Classes do Uso do Solo 

- Área social 

- Instalações militares 

- Área industrial portuária 

- Infraestrutura de saneamento (ETAR) 

- Espaço canal 

- Área agrícola 

- Área florestal 

- Matos 

- Estuário do Tejo 

 
 
Os levantamentos de campo contribuíram seguidamente para a validação desta 
informação e para a identificação de aspetos de ocupação do solo no local do projeto e 
envolvente direta, o qual foi caracterizado sobre a fotografia aérea e com recurso a 
fotografias. 
 
Para um mais completo enquadramento da área e dos seus aspetos socioeconómicos 
deve consultar-se também o descritor Socioeconomia. 
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3.2 Solos 

A área do projeto e conforme se pode verificar da análise da Carta de Solos (FIG. IV. 7), 
localiza-se sobre Cambissolos Cálcicos ainda que na sua envolvente ocorram 
Cambissolos Êutricos e Regossolos Êutricos  
 
O Cambissolo é um solo pouco desenvolvido, com horizonte B incipiente. Uma das 
principais características dos Cambissolos é serem pouco profundos e, muitas vezes, 
cascalhentos. Estes são solos "jovens" que possuem minerais primários e altos teores de 
silte até mesmo nos horizontes superficiais. O alto teor de silte e a pouca profundidade 
fazem com que estes solos tenham permeabilidade muito baixa. O maior problema, no 
entanto, é o risco de erosão. Devido à baixa permeabilidade, sulcos são facilmente 
formados nestes solos pelas chuvas intensas, mesmo quando eles são usados como 
pastagens. 
 
Os Cambissolos são solos com horizonte B câmbico (Bw) resultado da alteração do 
material originário, podendo ser material do próprio local ou de sedimentos aí 
depositados. A sua textura é franco arenosa ou mais fina e no mínimo apresentam 8 % 
de argila. 
 
Apresentam agregação moderadamente desenvolvida e ausência de estrutura da rocha 
em pelo menos 50 % do volume do horizonte. Sem propriedades hidromórficas até 50 cm 
de profundidade e com a rocha dura a mais de 50 cm de profundidade. 
 
 

 Cambissolos Cálcicos 
 
Os Cambissolos Cálcicos são solos de texturas finas (franco - argilosos ou argilosos) 
originários de rocha mãe intensamente alteradas e com acumulações de calcário  
no material originário em geral delgados ou pouco espessos com representação 
reduzida.  
 
 
 

 Cambissolos Êutricos 
 
São Cambissolos com horizonte A ócrico e grau de saturação em base (GSB)  
pelo acetato de amónio igual ou superior a 50 %, pelo menos entre 20 e 50 cm da 
superfície. 
 
 
 

 Regossolos Êutricos  
 
Regossolos com GSB, pelo acetato de amónio igual ou superior a 50 % pelo menos entre 
20 e 50 cm de profundidade, mas não calcários.  
 
São solos predominantemente arenosos apresentando elevada suscetibilidade à erosão.  
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Os regossolos êutricos estão incluídos na classe dos solos incipientes e caraterizam-se 
por serem solos constituídos por materiais não consolidados e geralmente com grande 
espessura. 
 

 
FIG. IV. 7 – Carta de Solos 

 
 
Constata-se assim que a área de implantação do Projeto de Alteração da Armazenagem 
de GPL no Terminal da Trafaria abrange solos pobres e pouco desenvolvidos. Deve no 
entanto referir-se que as intervenções inerentes à implantação dos novos reservatórios e 
bombas ocorrerão sobre uma plataforma já revestida com laje de betão. 
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3.3 Caracterização dos Usos Ocorrentes no Local do Projeto e Área Envolvente 

A zona prevista para implantação do projeto desenvolve-se na Área Metropolitana de 
Lisboa, no concelho de Almada, União das Freguesias de Caparica e Trafaria e localiza-
se mais precisamente na frente marginal do concelho, na margem esquerda do rio Tejo, 
na proximidade dos aglomerados da Trafaria e de Murfacém. 
 
Na FIG. IV. 8 apresenta-se um extrato da Carta de Ocupação do Solo do Concelho de 
Almada, onde se constata que o Terminal da OZ Energia enquadra-se nas áreas 
classificadas como “Áreas Indústria Logística Armazenagem”. A Oeste regista-se a 
presença de uma “Área Edificada Compacta” relativa à povoação da Trafaria e na 
restante envolvente “Matos”. 
 

 
Fonte: Revisão do Plano Director Municipal de Almada 

FIG. IV. 8 – Carta de Ocupação do Solo 

 
 
Com base em levantamentos de campo foi elaborada uma Carta de Uso do Solo  
(FIG. IV. 9) mais detalhada para a área envolvente do Terminal da OZ Energia tendo sido 
identificadas as seguintes classes de uso: 
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• Área industrial portuária; 

• Área florestal; 

• Matos; 

• Área agrícola; 

• Instalações militares; 

• Área social. 

 
 
A área de implementação do projeto está integrada na classe de área industrial portuária, 
uma vez que o projeto se desenvolve no interior do Terminal da Trafaria da OZ Energia, 
que se trata de uma área de armazenagem e receção e expedição de combustíveis por 
via rodoviária e marítima. 
 
A área envolvente próxima é composta sobretudo por áreas florestais, matos, 
intercaladas por áreas agrícolas e por áreas sociais e instalações militares.  
 
Mais concretamente verifica-se que o atual Terminal da Trafaria da OZ Energia, se 
localiza a nascente da área social da Trafaria, sendo envolvido por uma área de floresta a 
poente e a sudeste (FIG. IV. 10), por uma área de matos a nascente (FIG. IV. 11) e uma 
área agrícola a sul (FIG. IV. 12). 
 
 

  

FIG. IV. 10 – Envolvente do Terminal da Trafaria da OZ Energia (vista de norte) 

 

Área de Floresta 

Trafaria 
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FIG. IV. 11 – Áreas de Matos (nascente) e Floresta a SE 

 

  
FIG. IV. 12 – Áreas Agrícolas a Sul 

 
 
Para Nascente do Terminal da Trafaria da OZ Energia, logo a seguir à área de matos e 
igualmente junto ao litoral desenvolvem-se as instalações militares da PolNato 
designadas de Cais do Portinho da Costa (FIG. IV. 13). Também junto ao litoral mas a 
poente localizam-se as instalações militares do Forte da Trafaria (FIG. IV. 14). Estas 
últimas instalações encontram-se desativadas.  
 

 
FIG. IV. 13 – Instalações Militares do Cais da POL NATO do Portinho da Costa 
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FIG. IV. 14 – Instalações Militares do Forte da Trafaria 

 
 
Em termos de áreas sociais destaca-se na envolvente próxima do Terminal da Trafaria, a 
povoação de Murfacém localizada a sul e a povoação da Trafaria situada a oeste do 
Terminal. 
 
A localidade de Murfacém corresponde a um pequeno aglomerado populacional 
constituído essencialmente por habitações de 1 a 2 pisos (FIG. IV. 15) e fica situada no 
cimo da encosta sendo atravessada pela principal via rodoviária de acesso ao  
Terminal. 
 

   
FIG. IV. 15 – Povoação de Murfacém 

 
 
A localidade da Trafaria localiza-se a Poente do Terminal da Trafaria junto ao litoral, 
correspondendo a um núcleo ribeirinho que é enquadrado a norte pelo rio Tejo (FIG. IV. 
16). Este núcleo populacional apresenta uma dimensão significativa e é constituído quer 
por habitações de um ou dois pisos como por prédios. Integra ainda vários equipamentos 
sociais e infraestruturas. 
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FIG. IV. 16 – Núcleo Urbano da Trafaria 

 
 
Destaca-se a presença do Terminal de Granéis Sólidos da Trafaria (com concessão 
atribuída à SILOPOR e que vulgarmente é também identificado desta forma), constituído 
por uma zona de silos de armazenagem e por um cais, seguida da praia da Cova do 
Vapor (FIG. IV. 17). 
 

  

FIG. IV. 17 – Envolvente Poente do Terminal da Trafaria da OZ Energia 

 
 
Ainda na Trafaria localiza-se a praia da Trafaria, com a sua enseada a Nascente da 
SILOPOR, que constitui também um porto de abrigo para embarcações de pesca e 
recreio (FIG. IV. 18), assim como o Cais Fluvial da Trafaria utilizado nas acostagens dos 
cacilheiros que fazem o transporte fluvial de passageiros até à margem norte do Tejo 
(Lisboa). 
 

SILOPOR 
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FIG. IV. 18 – Praia e Cais da Trafaria 
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4. CLIMA 

4.1 Metodologia 

Neste ponto é feita uma caracterização climatológica na área de estudo do Projeto de 
Alteração da Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria, em que se descrevem as 
variações dos principais meteoros e fenómenos climáticos que lhes estão associados. 
 
A metodologia adotada consistiu na execução das seguintes etapas: 
 

• Localização das estações meteorológicas existentes na região e seleção da mais 
representativa para análise da área de estudo; 

• Recolha dos dados climatológicos de base; 

• Análise das condições climáticas com base nas variações mensais e anuais dos 
meteoros pertinentes (temperatura, precipitação, humidade, insolação e 
evaporação, velocidade e direção do vento, e outros); 

• Análise dos fenómenos específicos associados a condições meteorológicas 
particulares (ventos fortes, chuvadas torrenciais, neblinas, nevoeiros, geadas, 
trovoadas, etc.). 

 
 
Nesta caracterização foram utilizados os dados registados na estação climatológica mais 
próxima da área de projeto e que dispõe dos elementos do clima necessários a uma 
correta análise deste descritor.  
 
A estação de Lisboa / Tapada da Ajuda foi a selecionada para a caracterização climática, 
localizando-se a cerca de 5 km para Nordeste do local de implantação do projeto, nas 
coordenadas 38º 42' N e 9º 11' W, a 60 metros de altitude.  
 
 
 
 
4.2 Caracterização Climática Regional 

4.2.1 Enquadramento Climático 

De acordo com Daveau et al. (1985), a área em estudo é caracterizada por Invernos 
tépidos e Verões quentes, ou seja: 
 

• A temperatura mínima média do mês mais frio varia entre 0 ºC e 6 ºC, verificando-
se até 2 dias por ano temperaturas negativas; 

• A temperatura máxima média do mês mais quente varia entre 29 ºC e 32 ºC, 
verificando-se durante 100 a 120 dias por ano temperaturas máximas superiores a 
25 ºC. 

 
De acordo com a cartografia integrante do Atlas do Ambiente (IM, 1980), a temperatura 
média diária da área de estudo varia entre os 16 °C e os 17,5 °C. Ainda segundo a 
cartografia do Atlas do Ambiente, a precipitação apresenta valores de precipitação média 
anual entre 600 a 700 mm. 
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4.2.2 Classificação Climática 

A combinação numérica ou gráfica dos principais elementos registados nas estações 
climatológicas permitem classificar em termos quantitativos o clima. É o caso da 
classificação climática Global de Köppen.  
 
A classificação climática de Köppen, numa síntese, caracteriza o clima das regiões e do 
globo com base nos valores médios da temperatura do ar, da quantidade de precipitação 
e da sua distribuição correlacionada ao longo dos meses do ano. Nesta classificação são 
considerados cinco tipos climáticos correspondentes aos grandes tipos de clima 
planetários. 
 
De acordo com a classificação de Köppen, a zona em estudo apresenta um clima de tipo 
Csa. Isto implica as seguintes características: 
 
C Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais frio é 

inferior a 18 °C, mas superior a – 3 °C, enquanto o mês mais quente apresenta 
valores superiores a 10 °C; 

 
s Estação seca no Verão, a quantidade de precipitação do mês mais seco do 

semestre quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e 
inferior a 40 mm; 

 
a  Verão quente, a temperatura média do ar no mês mais quente do ano é igual ou 

superior a 22ºC. 
 
 
 
 
4.3 Caracterização Climática Local 

No Quadro IV. 7 indica-se a localização e as características da estação meteorológica 
considerada. 
 

Quadro IV. 7 – Localização e Características da Estação Meteorológica 

Estação 
Climatológica Tipo Latitude Longitude Altitude 

Lisboa / 
Tapada da 

Ajuda 
Climatológica 38º 42’ N 9º 11’ W 60 m 

Fonte: O Clima de Portugal - Normais Climatológicas 

 
 
Para efeitos da caracterização climatológica da área de estudo, consideram-se os 
parâmetros temperatura do ar, precipitação, humidade relativa, insolação, evaporação, 
regime de ventos, nevoeiros e nebulosidade, orvalho, geada, granizo e saraivadas. 
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4.3.1 Temperatura 

A temperatura média anual registada na estação climatológica de Lisboa / Tapada da 
Ajuda é de 16,4 °C, sendo que, como se pode observar na FIG. IV. 19, a temperatura 
média mensal mais baixa registada é de 11,0 °C no mês de janeiro, ao passo que a 
temperatura média mensal mais elevada corresponde a 22,3 °C e regista-se no mês de 
agosto. A diferença destes valores equivale a uma amplitude térmica anual de 11,3 °C, 
traduzindo uma relativa amenidade climática conferida pela proximidade ao oceano. 
 

 
Fonte: INMG, 1990 

FIG. IV. 19 – Gráfico Termo-Pluviométrico da Estação Climatológica de Lisboa / Tapada da 
Ajuda 

 
 
As temperaturas médias mínimas e máximas são de, respetivamente, 7,1 °C no mês de 
janeiro e de 28,5 °C no mês de agosto. Os valores mínimos e máximos absolutos são de 
-2,8 °C em fevereiro e de 39,5 °C no mês de julho. 
 
Anualmente, o número de dias com temperatura mínima do ar inferior a 0 °C é de 0,4; e 
de 103,1 com temperatura do ar superior a 25 °C. 
 
 
 
4.3.2 Precipitação 

Como se pode observar nos registos de precipitação na estação climatológica de Lisboa / 
Tapada da Ajuda (FIG. IV. 20), a estação seca corresponde aos meses de julho e agosto 
nos quais se registaram, respetivamente, precipitações mensais de 2,8 mm e 5,2 mm. 
janeiro foi o mês no qual se registou o valor mais elevado de precipitação total, com um 
valor de 111,8 mm e novembro foi o mês no qual se registou o valor mais elevado de 
precipitação máxima diária, com um valor de 112,5 mm. 
 
O valor de precipitação anual na estação climatológica de Lisboa / Tapada da Ajuda 
apresenta registos de 801,6 mm. A frequência da precipitação em número de dias põe 
em evidência a ocorrência de chuvadas de grande intensidade, permitindo compreender 
melhor os regimes de distribuição e concentração da pluviosidade intensa.  
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Fonte: INMG, 1990 

FIG. IV. 20 – Precipitação Total Mensal e Máxima Diária Mensal na Estação Climatológica de 
Lisboa / Tapada da Ajuda 

 
 
Na estação climatológica de Lisboa / Tapada da Ajuda registaram-se 106,9 dias com 
precipitações superiores a 0,1 mm e 24,6 dias com precipitações superiores a 10 mm. 
 
 
 
4.3.3 Humidade Relativa, Insolação e Evaporação 

Os valores médios anuais de humidade relativa do ar registados na estação climatológica 
de Lisboa / Tapada da Ajuda são de 77% às 9h e 70% às 18h. Como estes valores 
indicam, e de acordo com o observável na FIG. IV. 21, os valores mais baixos registam-
se sempre às 18 horas, e os valores mais elevados são registados às 9h durante o ano. 
Esta situação deve-se ao facto de os valores da humidade variarem na razão inversa da 
temperatura.  
 

 
Fonte: INMG, 1990 

FIG. IV. 21 – Humidade Relativa do Ar na Estação Climatológica de Lisboa / Tapada da 
Ajuda 
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Assim sendo, os valores de humidade relativa registados às 18 horas são os mais baixos, 
dado que no período da tarde a temperatura é sempre superior comparativamente à 
registada no início da manhã (9h). As diferenças entre os registos das 9h e 18h e a sua 
variação anual deve-se ao facto de no período estival as temperaturas no início da 
manhã serem mais elevadas do que ao final da tarde, ao passo que no Inverno esta 
diferença não é tão acentuada. 
 
No que respeita à insolação, o valor mais baixo de insolação regista-se no mês de janeiro 
com 131,2 horas e o mais elevado em julho, com 350,3 horas. 
 
Em relação à evaporação é de referir que a sua variação está principalmente dependente 
da variação da temperatura, embora haja outros fatores a considerar, tais como a 
exposição do local de medição, a quantidade de água efetivamente disponível para ser 
evaporada, o coberto vegetal existente, entre outros. Neste caso, a variação anual da 
evaporação acompanha a variação térmica, já que agosto é o mês em que se regista o 
maior valor de evaporação, com 181,4 mm, e janeiro o mês em que a quantidade de 
água evaporada é menor, correspondendo a 58,1 mm. A quantidade anual de água 
evaporada registada na estação climatológica de Lisboa / Tapada da Ajuda é de 
1314,6 mm. 
 
 
 
4.3.4 Nevoeiro e Nebulosidade  

Como se pode observar na FIG. IV. 22, na área em estudo a ocorrência de nevoeiros não 
é muito frequente, tendo inclusivamente alguns meses onde não se registam dias com 
nevoeiro, como os meses de maio, junho e agosto. O maior número de dias de 
ocorrência de nevoeiros verifica-se nos meses de janeiro e dezembro, pelo facto de ser a 
altura do ano em que o gradiente térmico oceano/atmosfera é mais acentuado, 
satisfazendo as condições ideais para a ocorrência deste fenómeno. 
 

 
Fonte: INMG, 1990 

FIG. IV. 22 – Número de Dias com Nevoeiro na Estação Climatológica de Lisboa / Tapada da 
Ajuda 
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Os valores de nebulosidade são expressos numa escala de 0 a 10, correspondendo cada 
unidade a uma décima de céu coberto com nuvens; assim, 0 representa céu limpo sem 
nuvens, ao passo que 10 representa céu encoberto sem qualquer porção de azul visível. 
 
Analisando a FIG. IV. 23 é possível constatar que a nebulosidade na estação 
climatológica de Lisboa / Tapada da Ajuda atinge os 6 décimos sobretudo no período da 
manhã (9h) em quatro meses (janeiro, fevereiro, março e dezembro). À exceção destes 
meses, nos meses de janeiro e fevereiro, os valores de nebulosidade são semelhantes 
no início da manhã e no início da tarde, registando-se 6 décimos. 
 
No mês de agosto a disparidade entre os valores registados às 9h e às 18h, deve-se à 
maior ocorrência de nevoeiros de advecção nesta altura do ano, sendo que no início da 
manhã e final da tarde a diferença térmica entre oceano/atmosfera é maior. 
 

 
Fonte: INMG, 1990 

FIG. IV. 23 – Número de Dias de Nebulosidade na Estação Climatológica de Lisboa / Tapada 
da Ajuda 

 
 
 
4.3.5 Geada, Orvalho, Granizo e Saraiva  

No que se refere à geada, verifica-se que esta ocorre nos meses mais frios do ano, ou 
seja em janeiro, fevereiro e dezembro. No entanto, o número de dias em que ocorre 
geada é muito baixo, sendo de 0,9 dias nos meses de janeiro e fevereiro e de 0,7 dias no 
mês de dezembro. Nos restantes meses, não há registo de ocorrência de geada, pelo 
que o total anual de ocorrência de dias com geada é de 0,2, o que indica a fraca 
representatividade deste fenómeno meteorológico na área em estudo. 
 
Quanto à queda de granizo e saraiva, a sua ocorrência na área de estudo é igualmente 
muito pouco significativa, ocorrendo apenas nos meses de fevereiro, março, maio e 
dezembro com, respetivamente, 0,4, 0,3, 0,1 e 0,3 dias. Do mesmo modo, apenas se 
verifica a ocorrência de queda de neve no mês de fevereiro com 0,1 dias. 
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No que respeita ao orvalho, na estação climatológica de Lisboa / Tapada da Ajuda 
verifica-se a ocorrência deste meteoro em todos os meses do ano, sendo a ocorrência do 
mesmo inferior apenas nos meses de janeiro, fevereiro e março com, respetivamente, 
valores de 11,9; 10,4 e 12,6 dias, que correspondem a meses mais frios. No total do ano, 
este meteoro ocorre em 13,7 dias do ano. 
 
 
 
4.3.6 Regime de Ventos 

Observando a FIG. IV. 24 é possível constatar que os ventos predominantes na área de 
estudo são oriundos do quadrante Norte, mais especificamente de direção Norte e 
Noroeste em 19% e 32% do ano respetivamente, sendo a velocidade média anual dos 
ventos oriundos de Noroeste das mais elevadas registadas na estação de Lisboa / 
Tapada da Ajuda, com 8 km/h. 
 

 
Fonte: INMG, 1990 

FIG. IV. 24 – Frequência e Velocidade do Vento na Estação Climatológica de Lisboa / Tapada 
da Ajuda 

 
 
As situações de calmaria representam 1,7% do ano, ocorrendo 0 dias por ano com 
ventos de velocidade superior a 36 km/h e 0 dias com velocidades superiores a  
55 km/h. 
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5. RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

5.1 Metodologia 

No presente ponto pretende-se caracterizar as massas de água de superfície e 
subterrâneas abrangidas pelo Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no 
Terminal da Trafaria e identificar as zonas protegidas, classificadas ao abrigo da Lei n.º 
58/2005, de 29 de dezembro, passíveis de serem afetadas, e situações críticas que 
possam vir a ser determinantes para a quantidade e qualidade da água. 
 
A caracterização dos recursos hídricos implica necessariamente o conhecimento 
aprofundado da bacia hidrográfica do rio Tejo, mais precisamente da massa de água 
Estuário do Tejo (PT05TEJ1139) e da sua relação com os recursos hídricos 
subterrâneos, usos da água e fontes poluidoras. 
 
A identificação das massas de água e zonas protegidas abrangidas teve como base o 
disposto no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRH do Tejo), publicado 
através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-F/2013, de 22 de março, 
procedendo-se à atualização da informação sempre que possível através de contactos 
efetuados com diversas entidades e através de um reconhecimento de campo. 
 
Para a caracterização da situação de referência foi avaliado o estado ecológico da massa 
de água Estuário do Tejo, tendo por base os dados disponibilizados pelo SNIRH (Sistema 
Nacional de Informação de Recursos Hídricos), e em resultados de estudos de 
caracterização da comunidade de macroinvertebrados bentónicos no canal de saída do 
estuário do Tejo, nomeadamente um estudo elaborado pela DHV, em 2010, os dados 
ecológicos da ARH do Tejo referentes aos macroinvertebrados bentónicos, fitoplâncton e 
macroalgas registados em 2009 e 2010 e os dados da Câmara Municipal de Almada 
referentes ao macroinvertebrados bentónicos no Porto do Buxo e no Portinho da Costa. 
 
A análise das características hidrogeológicas da massa de água “Bacia do Tejo-Sado / 
Margem Esquerda” (T3), abrangida pela área de projeto, teve por base a informação 
consultada junto da APA, I.P, nomeadamente vertida no SNIRH, e ainda a informação 
contida no PGRH do Tejo. 
 
À semelhança das águas superficiais, a avaliação do estado das águas subterrâneas 
teve por base o PGRH do Tejo e os dados disponibilizados no SNIRH. 
 
 
 
 
5.2 Águas de Superfície 

5.2.1 Hidrografia e Hidrologia 

De acordo com a localização do projeto, e tendo em conta as regiões hidrográficas em 
que Portugal está dividido, a área de estudo insere-se na região hidrográfica do Tejo 
(RH5). 
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A RH5 é uma região hidrográfica internacional com uma área total de aproximadamente 
81 310 km2, dos quais 25 666 km2 (32%) são em território nacional. Importa referir que 
dos 25 666 km2, 748 km2 correspondem à área do plano de água das massas de água 
costeiras e de transição. 
 
O rio Tejo é o maior rio da Península Ibérica e nasce na serra de 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. 
 
O rio Tejo, em território nacional, tem como principais afluentes o rio Zêzere, na margem 
direita, e o rio Sorraia, na margem esquerda. Em Espanha, os principais afluentes são o 
rio Jarama, o rio Alberche, o rio Tietar, o rio Alagón, o rio Guadiela e o rio Almonte. 
 
Em Portugal, o rio Tejo e a sua bacia hidrográfica apresentam vários empreendimentos 
hidroelétricos como o de Belver, Bouçâ, Cabril, Castelo de Bode, Fratel, Maranhão e 
Montargil, e ainda, o empreendimento hidroagrícola na barragem de Magos. 
 
O presente projeto insere-se mais concretamente na sub-bacia Estuário do Tejo, 
integrada na grande bacia hidrográfica do rio Tejo. O estuário do Tejo, com uma área 
superior a 300 km2, é o maior estuário da Europa ocidental (FIG. IV. 25). 
 

 
FIG. IV. 25 – Enquadramento do Estuário do Tejo 

 
 
Apresenta uma morfologia particular, caracterizada por uma região interior extensa e 
pouco profunda, com larguras que podem atingir os 15 km, desenvolvendo-se segundo a 
direção NNE-SSW e um canal de embocadura, estreito e profundo, com largura mínima 
de 1,8 km, orientado ENE-WSW.  
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O estuário interno é caracterizado por formas de acumulação longitudinais, cortadas por 
canais de maré, e extensas zonas de espraiados, principalmente junto à margem 
esquerda, possibilitando o desenvolvimento de importantes áreas de sapal. A jusante de 
Alcochete, a margem esquerda é caracterizada pela presença de enseadas (Montijo, 
Barreiro e Seixal), formadas em zonas terminais de afluentes, com importante 
sedimentação vasosa. Outro aspeto importante nesta região do estuário é a presença de 
praias e restingas de areia ao longo da margem esquerda, entre Alcochete e Alfeite.  
 
A dinâmica do estuário é fortemente condicionada pela maré (de amplitude máxima de 
4 m, a que se associa um prisma de maré da ordem dos 10 mil milhões de metros 
cúbicos), sendo ainda relevantes as afluências fluviais, a mais importante proveniente do 
rio Tejo com caudal modular de 300 m3/s, e cujos caudais de cheia condicionam as 
opções de ordenamento e gestão. 
 
O estuário do Tejo é um sistema aquático de transição entre águas interiores e costeiras 
de grande diversidade em si próprio e na sua envolvente terrestre. A zona de montante 
do estuário é bordejada por campos agrícolas. A zona intermédia tem nas suas margens 
as principais unidades industriais, sendo de referir que algumas dessas áreas foram já 
objeto, após o respetivo abandono, de requalificação urbana e paisagística. 
 
No Quadro IV. 8 é apresentada a área de drenagem considerada, a precipitação 
ponderada e escoamento em regime natural médio anual na sub-bacia Estuário do Tejo. 
 

Quadro IV. 8 – Área, Precipitação Ponderada e Escoamento em Regime Natural Médio Anual 

Sub-bacia Área (km2) Precipitação 
Ponderada (mm) 

Escoamento 
(mm) 

Escoamento 
(hm3) 

Estuário do Tejo 1 227 637 126 153 

Fonte: PGRH Tejo (2013) 

 
 
O projeto insere-se numa água de transição, nomeadamente do tipo A2 – Estuário 
Mesotidal homogéneo com descargas irregulares do rio, correspondendo ao estuário do 
Tejo, onde ocorrem ocasionalmente episódios intensos de precipitação nos meses de 
inverno. As principais características gerais deste tipo de massa de água de transição, de 
acordo com os critérios de classificação do sistema B (Anexo II da DQA), são 
apresentadas no Quadro IV. 9. 
 

Quadro IV. 9 – Principais Características do Tipo A2 da Categoria Águas de Transição 

Tipo Latitude 
(˚) 

Longitude 
(˚) 

Regime de 
Marés (m) 

Salinidade 
(%) Mistura 

A2 
Estuário mesotidal 
homogéneo com 

descargas 
irregulares de rio 

40˚37´N - 
37˚09´N 

08˚41´W - 
07˚23´W 

Mesotidal  
(3,3 – 3,8 m) 

Polihalina 
(20) Homogéneo 

Fonte: PGRH Tejo (2013) 
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Os Estuários Mesotidais Homogéneos (A2) são caracterizados por um fluxo de água 
doce grandemente dependente da estação do ano. Como referido, ocorrem episódios 
intensos de precipitação durante o inverno, pelo que são estuários com uma boa mistura 
durante todo o ano, com raras ocasiões de estratificação (que apenas ocorre em 
situações específicas, tais como cheias extremas). A variação/amplitude média da maré 
tem valores entre 3,3 e 3,8 m e as salinidades anuais médias são de cerca de 20 psu 
(polihalinas). 
 
A rede de drenagem no concelho de Almada, onde se insere o projeto em estudo, está 
organizada em bacias hidrográficas que drenam para o Tejo (ao longo da escarpa 
marginal), para o estuário (entre Cacilhas e o Seixal), ou para o Oceano Atlântico 
(cortando a Arriba Fóssil da Costa de Caparica). 
  
Na frente escarpada Norte, encaixam-se linhas de água de extensão variável que 
correm para o Tejo numa direção, em regra, perpendicular à do leito do rio. As linhas de 
água constituem, para Este da Ponte 25 de Abril, dois pequenos valeiros suspensos que 
intercetam a crista das escarpas sobranceiras ao Tejo (Boca do Vento e Seminário de S. 
Paulo). Entre a Ponte e a vila da Trafaria, assinalam-se onze vales de extensão variável, 
muitos deles fortemente encaixados, dos quais cinco se apresentam suspensos uma ou 
mais dezenas de metros acima do nível do Tejo. 
 
Os cursos de água situados no reverso da costeira Norte, formada pelo Miocénico, vão 
alimentar fundamentalmente as Valas da Caneira e do Caramujo. A Vala da Caneira 
corre na direção oposta à da Vala do Caramujo (E-W) até infletir para Norte, próximo do 
Funchalinho, dando origem à Vala da Enxurrada que se localiza a cerca de 275 m dos 
limites do Terminal da OZ Energia. A área de cabeceira da bacia hidrográfica da Vala da 
Caneira/Enxurrada está sulcada por diversas linhas de água e delimita a Sul a metade 
ocidental da costeira de Almada, enquanto que a oriente, esta é limitada pela Vala do 
Caramujo. 
 
O caudal que se escoa superficialmente é alimentado, principalmente, por águas 
subterrâneas que intercetam as linhas de água, em quantidade variável ao longo do ano 
hidrológico. Pese embora alguns episódios de inundações esporádicas, sempre 
coincidentes com fortes precipitações, o fraco escoamento superficial registado revela a 
reduzida expressividade dos recursos hídricos superficiais no concelho. 
 
As linhas de água mais importantes do território de Almada são: 
 

• a Norte - a Vala do Caramujo, a Vala do Guarda-Mor, a Vala da Regateira, a Vala 
da Caneira, a Vala da Sobreda e a Vala da Enxurrada; 

• a Sul - a Ribeira da Foz do Rego e a Vala da Charneca. 

 
De entre estas constata-se que a cerca de 275 metros a poente dos limites do Terminal 
da OZ Energia desenvolve-se a Vala da Enxurrada, que está classificada no Índice 
Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal (Direção-Geral dos 
Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos, 1991) com o Código 301 01. Esta linha de água 
apresenta uma área da bacia hidrográfica de 5,0 km 2 e um comprimento de 5,2 Km.  
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Verifica-se também a existência de uma linha de água marginal ao limite nascente do 
Terminal da Trafaria da OZ Energia. Esta linha de água não apresenta classificação 
decimal e é de caráter torrencial. 
 
De referir que estas linhas de água existentes na envolvente do projeto se inserem na 
massa de água designada de Estuário do Tejo com o código PT05TEJ1139.  
 
 
 
5.2.2 Estado da Massa de Água de Superfície 

5.2.2.1 Disposições Legais  

A Diretiva Quadro da Água (DQA), Diretiva 2000/60/CE, de 23 de outubro, transposta 
para a ordem jurídica portuguesa pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), 
alterada pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro, e pelo Decreto-Lei 
n.º 77/2006, de 30 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, 
e adaptada à reestruturação do atual quadro institucional pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, 
de 30 de junho, constitui um marco de atuação comunitária no âmbito da política da água, 
que permite colmatar as lacunas existentes na legislação comunitária atual, baseada na 
definição da qualidade da água em função dos seus usos. 
 
A DQA cria um sistema uniforme, que permite a adaptação de objetivos gerais de 
qualidade às condições ambientais específicas de cada região hidrográfica, surgindo o 
conceito de estado das águas de superfície que expressa o estado global de uma 
massa de água, em função do pior dos dois estados, ecológico ou químico, dessas 
águas. 
 
O artigo 4.º da DQA estabelece que, todos os Estados-Membros protegerão, melhorarão 
e recuperarão todas as massas de água, com o objetivo de alcançar o bom estado 
ecológico e químico até o ano de 2015. No que respeita às massas de água artificiais e 
fortemente modificadas, os Estados-Membros comprometem-se a atingir o bom potencial 
ecológico e o bom estado químico para o mesmo período. 
 
A DQA obriga ainda à aplicação de medidas para a redução gradual da poluição 
provocada por substâncias prioritárias (Diretiva 2008/105/CE, de 16 de dezembro) e 
suprimir as emissões, descargas e perdas de substâncias perigosas prioritárias, bem 
como assegurar os objetivos que justificaram a criação das zonas protegidas (anexo IV 
da DQA), observando-se integralmente as disposições legais estabelecidas com essa 
finalidade e que garantem o controlo da poluição. 
 
A avaliação pela DQA, no âmbito do presente projeto, far-se-á apenas para o Rio Tejo, 
uma massa de água de transição, no sentido de avaliar os impactes potenciais das 
intervenções da fase de construção (possíveis derrames associados ao transporte dos 
reservatórios por via marítima) ou da circulação dos navios de GPL na fase de 
exploração, dado que o projeto não envolve intervenções no meio marinho. 
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Para esta avaliação foi efetuada apenas recolha bibliográfica baseada nos seguintes 
estudos: 
 
Elementos biológicos: 
 

• Caracterização da Comunidade de Macroinvertebrados Bentónicos no Canal de 
Navegação de Alcântara (DHV, 2010) – Anexo 6.1 do Volume III – Anexos 
Técnicos; 

• Dados ecológicos da ARH do Tejo referentes aos macroinvertebrados bentônicos, 
fitoplâncton e macroalgas registados em 2009 e 2010 – Anexo 6.2 do Volume III – 
Anexos Técnicos; 

• Dados da Câmara Municipal de Almada referentes ao macroinvertebrados 
bentónicos no Porto do Buxo e no Portinho da Costa. 

 
Elementos Químicos e Físicos de suporte aos Elementos Biológicos: 
 

• Dados das estações da Rede de Qualidade da Água (SNIRH). 
 
 
Relativamente ao Vale da Enxurrada localizado a cerca de 275 m a poente do limite 
oeste do Terminal da OZ Energia não são expectáveis quaisquer alterações do estado 
atual dado que não se verificará qualquer interferência na mesma. 
 
Na linha de água a nascente do Terminal da Trafaria, de caráter torrencial, também não 
são expectáveis alterações do estado atual, uma vez que não ocorrerá qualquer 
interferência na mesma. 
 
 
 
5.2.2.2 Critérios de Avaliação 

O sistema de classificação das águas de superfície baseia-se no conceito de “estado de 
uma massa de água”, expresso numa escala de cinco classes: Excelente, Bom, 
Razoável, Medíocre e Mau. Este resulta da conjugação dos resultados obtidos para o 
estado ecológico e para o estado químico dessa massa de água, sendo adotada a 
classe correspondente àquele que indica pior qualidade. 
 
O estado ecológico traduz a qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas aquáticos 
associados às águas de superfície, expresso com base no conceito de “desvio ecológico” 
ou “rácio de qualidade ecológica” relativamente às condições de um corpo de água 
idêntico em condições “prístinas” devendo os Estados-Membros assegurar o nível 
mínimo de Bom para o estado ecológico, em 2015. 
 
A definição do valor de qualidade ecológica a atribuir é efetuada com base na análise da 
informação relativa a uma série de indicadores de qualidade, biológicos, físico-químicos e 
hidromorfológicos, sendo atribuída a classificação correspondente ao pior estado 
indicado por esses mesmos indicadores. 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00  Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo IV 

41

 
 
Na ausência de condições de referência para cada elemento de classificação, foram 
usados índices com valores de referência genéricos. Para o elemento biológico 
macroinvertebrados bentónicos utilizaram-se os seguintes índices: 
 

− Índice de diversidade específica de Shannon-Wiener (Shannon & Weaver, 1949); 

− Índice de equitabilidade de Pielou (Legendre & Legendre, 1979); 

− Índice biótico AMBI (Borja et al., 2000, Muxika et al., 2005), relativo à sensibilidade 
das espécies ao stress ambiental. 

 
 
A classificação biológica será atribuída através do cálculo do RQE (o valor de M-AMBI), 
consoante o nível de perturbação ambiental que a comunidade de macroinvertebrados 
reflete. 
 
Relativamente aos elementos químicos e físico-químicos de suporte aos elementos 
biológicos, e de acordo com o Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, para as águas 
de transição, os parâmetros a considerar na classificação do estado ecológico são a 
transparência, condições térmicas, condições de oxigenação, salinidade e nutrientes (em 
especial, nitratos e fosfatos). 
 
Todavia, face à ausência de valores de RQE oficiais para os elementos físico-químicos 
gerais para as águas de transição, não é possível atribuir uma classificação para os 
locais amostrados. Deste modo, serão considerados para caracterização da qualidade 
físico-química os objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais 
definidos no anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (Quadro IV. 10). 
 

Quadro IV. 10 – Parâmetros Considerados na Caracterização Físico-Química 

Parâmetros VMA (Anexo XXI) 

Azoto amoniacal (mg/l NH4) (mg/l) 1 

Fosforo total (Mg/l PO4) (mg/l) 1 

Nitrato total (mg/l NO3) (mg/l) - 

Nitrito total (mg/l NO2) (mg/l) - 

Oxigénio dissolvido (mg/l) - 

pH  5,0-9,0 

Salinidade - 

Sólidos Suspensos Totais (SST) (mg/l) - 

Temperatura (ºC) 30 
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5.2.2.3 Avaliação do Estado Ecológico 

Tendo em conta a ausência de critérios para a maioria dos elementos de classificação do 
estado ecológico para as massas de água de transição, será apenas avaliada a 
qualidade biológica da água com base nas comunidades de macroinvertebrados 
bentónicos, e verificado o cumprimento dos objetivos ambientais mínimos da qualidade 
físico-química (anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto) para os parâmetros 
definidos para as águas de transição no âmbito da DQA. 
 
 
 
5.2.2.3.1 Elementos Biológicos 

Conforme já referido, para a avaliação dos elementos biológicos do canal do Tejo em 
frente ao Terminal da Trafaria recorreu-se a fontes bibliográficas, nomeadamente vários 
estudos já desenvolvidos para este troço do estuário sendo aqui sintetizados os principais 
resultados obtidos. Os estudos analisados foram tal como referenciado anteriormente os 
indicados em seguida: 
 

• Caracterização da Comunidade de Macroinvertebrados Bentónicos no Canal de 
Navegação de Alcântara (DHV, 2010); 

• Dados ecológicos da ARH do Tejo referentes aos macroinvertebrados bentónicos, 
fitoplâncton e macroalgas registados em 2009 e 2010; 

• Dados da Câmara Municipal de Almada referentes ao macroinvertebrados 
bentónicos no Porto do Buxo e no Portinho da Costa. 

 
 
O estudo da DHV foi efetuado no verão de 2010, mais precisamente no troço do estuário 
do Tejo compreendido entre a zona de Belém e Trafaria, na zona frontal ao Terminal da 
OZ Energia (FIG. IV. 26). 
 
O estudo da ARH Tejo foi desenvolvido entre outubro de 2009 e fevereiro de 2010, em 8 
estações de amostragem, numeradas de 1 a 8 (seguindo uma lógica jusante-montante), 
conforme se pode verificar na FIG. IV. 27. É de referir que dos 8 locais de amostragem 
considerados, as estações T#01 e T#02 correspondem aquelas mais próximas da área 
de implantação de projeto. 
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Legenda: Terminal da OZ Energia – linha amarela 

FIG. IV. 26 – Locais de Amostragem de Avaliação da Qualidade Biológica da Água (DHV, 
2010) 

 
 

 
FIG. IV. 27 – Localização das Estações de Amostragem nas Campanhas Realizadas pela 

ARH Tejo 
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No estudo desenvolvido pela Câmara Municipal de Almada, para cada local (Porto do 
Buxo e Portinho da Costa), foram definidas 3 radiais (cada uma com 3 e 5 estações de 
amostragem) em torno de um ponto central (FIG. IV. 28).  
 

 
Legenda: Terminal da OZ Energia – linha amarela 

FIG. IV. 28 – Esquemas de Amostragem de Sedimentos e Macroinvertebrados Bentónicos 
no Porto do Buxo e no Portinho da Costa 

 
 
Sintetizam-se de seguida os principais resultados obtidos em cada um dos estudos: 
 
 
a) Caracterização da Comunidade de Macroinvertebrados Bentónicos no Canal de 

Navegação de Alcântara (DHV, 2010) 
 
Relativamente aos resultados obtidos na campanha de monitorização de 2010, no 
conjunto das seis amostras recolhidas na zona de Belém -Trafaria, foram identificados 
um total de 6 taxa distintos, sendo que por cada amostra o número de taxa varia entre 1 e 
3 (Quadro IV. 11).  
 
De referir que a amostra A2, mais perto da margem sul do Rio Tejo, não apresentou 
qualquer organismo. Relativamente às espécies observadas, destaca-se a elevada 
densidade do poliqueta Mediomastus fragilis na amostra A3. 
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Quadro IV. 11 – Densidade (n.º de indivíduos por m2) dos Taxa por Ponto de Amostragem 

TAXA A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Mediomastus fragilis 0 0 1800 0 0 0 

Nephtys cirrosa 40 0 0 0 0 0 

Nephtys hombergii 0 0 0 80 0 40 

Oligochaeta 0 0 120 40 0 0 

Abra prismatica 160 0 0 0 0 0 

Gastrosaccus sanctus 40 0 0 0 40 0 
Fonte: Adaptado DHV, 2010 

 
 
O índice de diversidade (H’) apresentou valores baixos na maioria das estações, 
chegando ao valor de 0 para as amostras A2, A5 e A6, sendo no caso do primeiro devido 
à ausência de organismos, e nos dois últimos devido à presença de apenas uma espécie 
(FIG. IV. 29).  
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Fonte: Adaptado DHV, 2010 

FIG. IV. 29 – Diversidade de Shannon-Wiener (H’) nas Estações de Amostragem 

 
 
A equitabilidade de Pielou apresentou valores elevados em duas estações, mas estes 
foram devido à baixa riqueza taxonómica. À semelhança da diversidade, registaram-se 
valores de equitabilidade de 0 para as amostras A2, A5 e A6 (FIG. IV. 30). 
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Fonte: Adaptado DHV, 2010 

FIG. IV. 30 – Equitabilidade de Pielou nas Estações de Amostragem 
 
 
Na FIG. IV. 31 apresenta-se o índice AMBI após tratamentos dos dados para cada 
amostra, bem como a distribuição, em percentagem, dos grupos ecológicos identificados. 
Da sua análise, verificou-se a existência de baixos níveis de perturbação para a área 
amostrada, sendo que metade das amostras se encontra maioritariamente composta por 
taxa moderadamente sensíveis à perturbação. 
 
 

 
Vermelho – muito tolerante à perturbação; Laranja – moderadamente tolerante à perturbação; Amarelo – ligeiramente sensível à 

perturbação; Verde – moderadamente sensível à perturbação; Azul – muito sensível à perturbação 
Fonte: AGRIPRO AMBIENTE, 2014 

FIG. IV. 31 – Valores de AMBI e Distribuição dos Grupos Ecológicos Obtidos 

 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00  Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo IV 

47

 
 
No Quadro IV. 12 é apresentado o valor final M-AMBI e respetiva classificação para a 
área amostrada. 
 

Quadro IV. 12 – Valor de M-AMBI Obtido Para a Área Amostrada e Respetiva Classe de 
Qualidade Biológica 

 AMBI Diversidade Riqueza X Y Z M-AMBI Classe 

Área 
Amostrada 31.146 1,247 6 -12.221 -12.221 0 0,998 Excelente 

 
 
Em suma, embora se verifique que a comunidade de macroinvertebrados bentónicos 
amostrada apresente uma riqueza e diversidade baixa, esta última é maioritariamente 
composta por organismos moderadamente sensíveis à perturbação, pelo que a 
classificação da qualidade biológica atribuída ao trecho entre Belém e a Trafaria, na zona 
frontal ao Terminal da OZ Energia, foi considerada de excelente.  
 
 
 

b) Monitorização ARH Tejo 2009-2010 
 
As campanhas realizadas pela ARH Tejo entre outubro de 2009 e fevereiro de 2010 
compreenderam a amostragem de diversos elementos biológicos, no intuito de avaliar o 
estado ecológico do estuário do Tejo.  
 
Foram avaliados no quadro da referida monitorização os elementos macroinvertebrados 
bentónicos, fitoplâncton e as macroalgas. Para cada um desses elementos foram 
determinados a composição e a abundância, assim como calculados alguns índices 
univariados derivados daqueles parâmetros. 
 
 

 Macroinvertebrados bentónicos 
 
No que se refere ao elemento macroinvertebrados bentónicos a avaliação da 
qualidade ambiental foi feita recorrendo ao cálculo do índice biótico designado 
abreviadamente por AMBI. Na FIG. IV. 32 apresentam-se os resultados da abundância 
relativa por grupos ecológicos e variação dos valores do índice biótico AMBI. 
 
A avaliação da qualidade ecológica dos locais amostrados, feita com base neste índice, 
revelou que o setor do estuário do Tejo onde se insere o projeto (T#01 e T#02) se 
encontra ligeiramente perturbado e/ou não perturbado. Registou-se ainda algumas 
diferenças nos resultados obtidos entre o outono e o inverno, nomeadamente a 
diminuição do valor de AMBI em T#01, alterando a classificação de ligeiramente 
perturbado para não perturbado, e o aumento do valor de AMBI em T#02, alterando a 
classificação de não perturbado para ligeiramente perturbado. De referir ainda que os 
locais T#01 e T#02 são dominados por taxa pertencentes aos grupos ecológicos I e II, 
sensíveis e indiferentes, respetivamente. 
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FIG. IV. 32 – Abundância Relativa dos Grupos Ecológicos e Variação dos Valores do Índice 

Biótico AMBI nas Estações de Amostragem em Outubro de 2009 e Fevereiro de 2010 
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 Fitoplâncton 
 
Relativamente ao fitoplâncton foi determinada a composição e abundância dos 
principais grupos taxonómicos presentes e a biomassa fitoplanctónica e sua degradação 
através da concentração da clorofila a e feopigmentos nas diversas estações. Importa 
referir que as amostragens de fitolplâncton apenas foram efetuadas nas estações de 
amostragem T#03 a T#08, não tendo sido contemplados os locais T#01 e T#02.  
 
No caso do fitoplâncton considerou-se como mais representativo do local do projeto os 
locais T#03 e T#04. 
 
No Quadro IV. 13 apresenta-se a composição qualitativa e quantitativa (cél./L) do 
fitoplâncton em fevereiro de 2010. 
 
A densidade do fitoplâncton variou entre um mínimo de 48480 cél/L registado na estação 
T#03 e 2021880 cél./L na estação T#07, apresentando um valor médio de 756860 cél/L. 
A estação T#04 apresenta um valor mais próximo da ordem de grandeza da estação 
T#03 do que da estação T#07, nomeadamente 70420 cél/L. 
 
No caso da estação T#03 o grupo taxonómico predominante foi o das criptofíceas e na 
estação T#04 das bacilariofíceas. Destaca-se o facto de na estação T#03 se registar uma 
elevada abundância de cianobactérias de água doce (8000 cél/L), nomeadamente da 
espécie Planktothrix prolifica que são arrastadas de montante pelos caudais de cheia, em 
virtude da forte pluviosidade que se fez sentir no período da amostragem. 
 
Esta dominância de cianobactérias na estação #03 corresponde a uma situação muito 
esporádica e estreitamente ligada a invernos muito pluviosos e grandes descargas 
fluviais, uma vez que o grupo predominante no estuário, ao longo de todo o ano, é o das 
Bacillariophyceae, como tem sido confirmado noutros estudos (Gameiro e Brotas, 2009). 
 

Quadro IV. 13 – Composição Qualitativa e Quantitativa do Fitoplâncton (cél./L) do Estuário 
do Tejo em Fevereiro 2010 

Espécies de Fitoplâncton 
(n.º células L-1) 

T#03 T#04 T#05 T#06 T#07 T#08 

Acnanthes sp    4800    

Actynoptychus senarius  80 80     

Actinocyclus helveticus     200  

Amphora sp. 40 80     

Asterionella formosa      1120 

Aulacoseira sp.    960   

Aulacoseira ambigua  480   5400 55680 

Aulacoseira distans 3840 160 21600 4800 31200 28800 

Aulacoseira granulata     7200  

Aulacoseira varians     200  

Odontella aurita  960     

Caloneis amphisbaena      80 

Chaetoceros spp.     88800 320 

Cocconeis placentula      80 

Coscinodiscus sp. 120 960 7200    

Coscinodiscus lacustris      4800 
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Espécies de Fitoplâncton 
(n.º células L-1) 

T#03 T#04 T#05 T#06 T#07 T#08 

Cyclotella sp. 960  16800 960   

Cyclotella meneghiniana 40 960 9600 960 36000 14400 

Cylindrotheca closterium   960   2400  

Cymbella sp.     4800  

Denticula tenuis      1920 

Diploneis bombus     4800 1920 

Fragilaria crotonensis      10560 

Fragilaria pinnata     19200 2880 

Gomphonema parvulum      960 

Licmophora sp.     200  

Lithodesmium undulatum     9400  

Melosira moniliformis  80     

Navicula spp.  12420 62400 25920 165680 14400 

Navivula arenicola      960 

Navicula crucicula      960 

Navicula cryptocephala   2400  2400 3840 

Navicula lanceolata 80      

Navicula phyllepta  80     

Navicula pusilla     28800 1920 

Navicula rhyncocephala      80 

Nitzschia spp.  11520 86400 9600 14400  

Nitzschia amphibia      80 

Nitzschia angustata      960 

Nitzschia apiculata     2400  

Nitzschia constricta  1920     

Nitzschia gracilis   19200  2400  

Nitzschia Kutzingiana  1920   4800 3840 

Nitzschia longuissima    960   

Nitzschia sigmoidea      80 

Nitzschia sublinearis      80 

Nitzschia vermicularis      80 

Pleurosigma/Gyrosigma  40      

Gomphonema gracile      2400  

Gyrosigma prolongatum   80 2400    

Pseudonitzschia grupo delicatissima   1920 2400  2400 6720 

Pseudonitzschia grupo seriata   960  960 2400 7680 

Skeletonema costatum      320 

Stephanodiscus sp. 40      

Stephanodiscus hantzschii  80   7200 15360 

Surirella sp. 80      

Synedra ulna      160 

Thalassiosira spp. 80 1920 38400 4800 100800 147720 

Thalassiosira eccentrica     4800  

Centricas ni 120      

Total Bacillariophyceae 5520 37540 273600 49920 550680 328760 

Actinastrum hantzschii       640 

Chlamidomonas spp.      4800 960 

Closterium acutum      4800 2880 

Closterium pronum       160 

Kirchneriella obesa     2400  
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Espécies de Fitoplâncton 
(n.º células L-1) 

T#03 T#04 T#05 T#06 T#07 T#08 

Monoraphidium arcuatum 40      

Monoraphidium contortum  960  2880 7200 3840 

Monoraphidium griffithii      2880 

Pediastrum duplex      2560 

Scenedesmus sp.    7680   

Scenedesmus acuminatus     28800 19200 

Scenedesmus armatus 120 3840   9600 23040 

Scenedesmus opoliensis      3840 

Total Chlorophyceae 160 4800 0 10560 57600 60000 

Alexandrium nanoplanctónicos 960      

Gymnodinium spp.  40 7680     

Gymnodinium nanoplanctónicos 1920      

Mesodinium rubrum  1920     

Prorocentrum triestinum  960     

Dinofíceas n.i. 1920      

Total Dinophyceae 4840 10560     

Limnothrix planctonica   264000 30720 201600 240960 

Planktothrix prolifica 8000   100800 1152000 864000 

Pseudanabaena catenata      1880 

Total Cyanobacteria 8000  264000 131520 1353600 1106840 

Chroomonas sp.  8640     

Chroomonas acuta     7200 2304 

Cryptomonas sp.  1920  960   

Cryptomonas erosa   14400  7200  

Cryptomonas lucens     4800 960 

Cryptomonas marssonii      5760 

Cryptomonas obovoidea   4800    

Cryptomonas ovata     12000 20160 

Cryptomonas rostratiformis     2400 18240 

Plagioselmis sp.  4800 28800    

Rhodomonas minuta    2880 19200 20730 

Criptofíceas < 10μm  1920   1920   

10μ<Criptofíceas <20μm  26880  21600 20160   

Total Cryptophyceae 28800 15360 69600 25920 52800 68154 

Tetraselmis sp.  960     
Total Prasinophyceae  960     

Eutreptiella sp. 200      

Eutreptiella marina  960     

Trachelomonas sp. 960      

Trachelomonas granulosa  80    1920 

Trachelomonas hispida      960 

Trachelomonas rugulosa     4800 2880 

Trachelomonas verrucosa  80     

Trachelomonasvolvocina v. punctata  80 4800  2400  

Trachelomonas volvocinopsis           960 

Total Euglenophyceae 1160 1200 4800 0 7200 6720 

Total Fitoplâncton 48480 70420 612000 217920 2021880 1570474 
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No Quadro IV. 14 são apresentados os valores de clorofila a e feopigmentos em todas as 
estações de amostragem (T#01 a T#08). Os valores de clorofila a variam entre um 
mínimo de 0.30-0.50 mg/m3, registados em baixa-mar, nas estações T#01 e T#02, 
contrastando com o valor máximo registado na estação T#08, em preia-mar, de 9,00 
 mg/m3. A mesma tendência verifica-se para os feopigmentos. 
 

Quadro IV. 14 – Clorofila a (mg/m3) e Feopigmentos (mg/m3) em Todas as Estações 
do Estuário do Tejo em Fevereiro 2010 

Estações Maré clorofila a (mg/m3) feopigmentos (mg/m3) 

T#01 BM 0.51 0.57 

T#02 BM 0.36 1.10 

T#03 BM 0.77 1.00 

T#04 BM 0.90 1.00 

T#05 BM 2.40 2.60 

T#06 BM 4.70 4.80 

T#07 BM 3.80 3.30 

T#08 BM 2.90 2.10 

T#01 PM 0.90 0.72 

T#02 PM 1.10 2.90 

T#03 PM 1.40 0.79 

T#04 PM 1.10 0.75 

T#05 PM 1.40 1.80 

T#06 PM 1.30 2.10 

T#07 PM 1.60 1.50 

T#08 PM 9.00 1.00 
Legenda: BM – Baixa-mar; PM – Preia-mar 

 
 
A produtividade primária é assim inferior na zona de implementação de projeto, o 
que corrobora os resultados de abundância de fitoplâncton anteriormente 
analisados. 
 
 

 Macroalgas 
 
No que respeita às macroalgas foram igualmente amostradas nas estações de 
amostragem T#01, T#02, T#05, T#07 e T#08, nos meses de outubro e dezembro de 
2009. No Quadro IV. 15 apresenta-se a composição específica de macroalgas, para cada 
estação de amostragem, e na FIG. IV. 33 a biomassa de macroalgas, em g.PS.m-2. 
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Quadro IV. 15 – Composição Específica de Macroalgas no Estuário do Tejo 

Estação Género/Espécie de macroalga 
(outubro 2009) 

Género/Espécie de macroalga 
(dezembro 2009) 

T#01 - - 

T#02 Ulva lactuca 
Gracilaria verrucosa 

- 

T#05 Ulva lactuca 
Enteromorpha sp. 1 
Enteromorpha sp. 2 
Fucus vesiculosus 

Ulva lactuca 
Enteromorpha sp. 1 
Enteromorpha sp. 2 
Fucus vesiculosus 

T#07 - - 

T#08 - - 

 
 

 
Outubro de 2009 

 
Dezembro 2009 

FIG. IV. 33 – Biomassa de Macroalgas (g.PS.m-2) Recolhidas na Zona Intertidal 
 das Estações T#01,T #02, T#05, T#07 e T#08 do Estuário do Tejo 
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Da análise do quadro e figura anterior verifica-se que apenas na estação T#05 foram 
encontradas macroalgas nas duas campanhas realizadas. Embora se verifique a 
presença de macroalgas na estação T#02, apenas ocorreram em outubro, e com valores 
significativamente diferentes da estação T#05. 
 
Tendo em conta os resultados para as estações T#01 e T#02 é razoável considerar que  
a zona de implantação do projeto apresenta uma cobertura de macroalgas 
reduzida.  
 
Uma vez que o sistema de classificação com base no elemento macroalgas (índice 
MAB), constante do anexo II da Decisão 2013/480/UE, de 20 de setembro de 2013, se 
baseia na cobertura de macroalgas, sendo a classificação tanto melhor quanto menor for 
a cobertura, pode assumir-se que a classificação biológica deverá ser semelhante à 
obtida com o elemento macroinvertebrados. 
 
 
 

c) Câmara Municipal de Almada 
 
Desde 2001 que a Câmara Municipal de Almada, no âmbito da monitorização dos 
indicadores de sustentabilidade da sua Agenda Local 21, tem vindo a efetuar, em 
colaboração com o Centro de Oceanografia, a monitorização ambiental do Porto do Buxo 
e do Portinho da Costa, localizados na frente estuarina do Concelho (na zona frontal ao 
local do projeto). 
 
No quadro do referido projeto foi efetuada, no que se refere à qualidade biológica da 
água, a monitorização das comunidades de macroinvertebrados bentónicos no Porto do 
Buxo e no Portinho da Costa sendo utilizado, à semelhança da monitorização da ARH em 
2009 e 2010, o índice de qualidade AMBI. 
 
Na FIG. IV. 34 apresentam-se os valores do AMBI obtidos para as comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos do Porto do Buxo e do Portinho da Costa, nas diferentes 
radiais, para o período de 2001 a 2012.  
 
Da sua análise verifica-se que a área de estudo apresenta, nos últimos anos, valores de 
AMBI típicos de locais com perturbação reduzida, o que corrobora mais uma vez os 
resultados e conclusões apresentadas nos estudos anteriormente apresentados. 
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FIG. IV. 34 – Valores do AMBI Obtidos Para as Comunidades de Macroinvertebrados 

Bentónicos do Porto do Buxo e do Portinho da Costa, nas Diferentes Radiais, Durante os 
Períodos de Monitorização Pré-operacional (2001/2002) e Operacional (2004/2012). 

 
 
 

d) Síntese dos Estudos Analisados 
 
No cômputo geral, os estudos analisados evidenciaram uma perturbação ligeira ou 
inexistente para a área de estudo, sendo expectável que seja esta a situação atual no 
meio aquático frontal ao Terminal da Trafaria da OZ Energia. 
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5.2.2.3.2 Elementos Químicos e Físico-Químicos de Suporte aos Elementos 

Biológicos 

Na caracterização da qualidade físico-química da água do estuário do Tejo, para a área 
do projeto em estudo, utilizaram-se os dados das estações da Rede de Qualidade da 
Água (SNIRH) mais próximas. Estas estações, cujas características se apresenta no 
Quadro IV. 16, integram a rede de monitorização da qualidade da bacia hidrográfica do 
rio Tejo, com exceção da estação com o código 22B/04, a qual integra a rede de 
monitorização da qualidade da água do Oceano Atlântico. 
 
As estações TEJO-WB1-A (S) e TEJO-BELÉM (S) localizam-se a montante da área de 
projeto e apresentam dados de monitorização apenas para o ano hidrológico de 2010. A 
estação CWB-I-4_1 localiza-se a jusante da área de projeto e apresenta dados de 
monitorização apenas para período hidrológico de 2010/2011 (FIG. IV. 35). 
 

Quadro IV. 16 – Estações de Monitorização da Qualidade da Água 

Estação 
Rio Bacia Coordenadas 

Código Designação 

21C/11S TEJO - WB1 - A (S) Tejo Tejo 38.69428/-9.10003 

21B/09S TEJO - BELÉM (S) Tejo Tejo 38.69052/-9.19518 

22B/04 CWB-I-4_1 Oceano Atlântico Oceano Atlântico 38.6464/-9.33258 
Fonte: SNIRH, 2015 

 

 
Fonte: SNIRH 

FIG. IV. 35 – Localização das Estações de Monitorização da Qualidade Físico-Química da 
Água 
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O Quadro IV. 17, o Quadro IV. 18 e o Quadro IV. 19 apresentam os valores para os 
diferentes parâmetros de avaliação disponibilizados pelo SNIRH, com respetivo 
cumprimento dos objetivos ambientais mínimos de qualidade da água, para as três 
estações consideradas. 
 

Quadro IV. 17 – Avaliação dos Parâmetros Físico-Químicos na Estação Tejo-WB1-A(S) 
(21C/11S) 

Parâmetros 2010 Cumprimento 
(Anexo XXI) 

Azoto amoniacal (mg/L NH4) 0,053 0,084 C 

Fósforo total (mg/L) 0,008 0,017 C 

Nitrato (mg/L NO3) 0,515 1,440 - 

Nitrito (mg/L NO2) 0,010 0,026 - 

Oxigénio dissolvido (mg/L) 6,9 6,9 - 

pH  7,92 7,97 C 

Salinidade 23,0 19,2 - 

Sólidos Suspensos Totais (SST) (mg/l) 5,3 5,3 - 

Temperatura (ºC) 15,8 16,1 C 
Fonte: SNIRH, 2015 

C- Cumprimento dos VMA; NC – Não cumprimento dos VMA 

 
 

Quadro IV. 18 – Avaliação dos Parâmetros Físico-Químicos na Estação Tejo-Belém (S) 
(21B/09S) 

Parâmetros 2010 
Cumprimento 
(Anexo XXI) 

Azoto amoniacal (mg/L NH4) 0,044 0,048 C 

Fósforo total (mg/L) 0,010 0,010 C 

Nitrato (mg/L NO3) 0,577 0,617 - 

Nitrito (mg/L NO2) 0,015 0,014 - 

Oxigénio dissolvido (mg/L) 6,8 6,9 - 

pH  7,87 7,85 C 

Salinidade 5,6 6,4 - 

Sólidos Suspensos Totais (SST) (mg/l) 5,6 6,4 - 

Temperatura (ºC) 15,8 16,1 C 
Fonte: SNIRH, 2015 

C- Cumprimento dos VMA; NC – Não cumprimento dos VMA 
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Quadro IV. 19 – Avaliação dos Parâmetros Físico-Químicos na Estação CWB-I-4_1 (22B/04) 

Parâmetros 2010 2011 Cumprimento 
(Anexo XXI) 

Azoto amoniacal (mg/L NH4) 0,103 0,051 C 

Fósforo total (mg/L) 0,006 0,230 C 

Nitrato (mg/L NO3) 0,627 0,828 - 

Nitrito (mg/L NO2) 0,019 0,029 - 

pH  8,10 8,05 C 

Salinidade 35,9 31,4 - 

Sólidos Suspensos Totais (SST) (mg/l) 4,4 14,0 - 

Temperatura (ºC) 19,2 15,5 C 
Fonte: SNIRH, 2015 

C- Cumprimento dos VMA; NC – Não cumprimento dos VMA 

 
 
Da análise dos quadros anteriores verifica-se o cumprimento, para todos os três locais de 
amostragem, dos VMA para os diferentes parâmetros definidos no anexo XXI do Decreto-
Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 
 
Da análise dos diferentes parâmetros verifica-se, que de um modo geral, a estação  
CWB-I-4_1 (22B/04) apresenta os valores mais elevados para os diferentes parâmetros 
analisados (azoto amoniacal, fósforo total, SST, pH, temperatura e salinidade), com 
exceção dos nitratos que são superiores no ponto Tejo-WB1-A(S). 
 
O ponto de amostragem mais próximo do local de implantação de projeto (Tejo – Belém 
(S)) corresponde aquele que apresenta menor concentração em nutrientes. 
Relativamente à turvação, os valores de SST são inferiores no ponto de monitorização 
Tejo-WB1-A(S). 
 
 
 
 
5.2.2.3.3 Síntese da Classificação do Estado de Massa de Água (PT05TEJ1139) 

O estado ecológico da massa de água PT05TEJ1139 (que abrange a área de projeto) é 
avaliado com base nos elementos biológicos, físico-químicos de suporte aos elementos 
biológicos e nos elementos hidromorfológicos.  
 
Todavia, no que se refere às águas de transição, o portal da APA 
http://www.apambiente.pt/?ref=16&subref=7&sub2ref=875&sub3ref=876, apenas apresenta 
critérios de classificação para dois dos quatro elementos biológicos de classificação, 
nomeadamente a flora aquática e fauna piscícola, sendo que apenas o último apresenta 
a intercalibração concluída.  
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De salientar que não existem critérios para os elementos físico-químicos de suporte, nem 
dos elementos hidromorfológicos. Ainda relativamente à flora aquática, para além da 
intercalibração não ter ainda sido concluída, o cálculo dos índices MAB, índice intertidal 
seagrass e métricas de avaliação dos sapais, pressupõe dados de cobertura, os quais 
não se encontram nas fontes de informação consultadas (nomeadamente da ARH Tejo). 
 
Relativamente ao estado químico, de acordo com o PGRH Tejo a massa de água 
P05TEJ1139 apresenta um bom estado químico.  
 
Esta classificação foi atribuída através da análise dos diversos elementos de avaliação do 
estado químico das águas superficiais, nomeadamente os SPOP (substâncias prioritárias 
e outros poluentes) que constam da Directiva 2008/105/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro, transposta para a ordem jurídica nacional pelo Decreto-
Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, para as quais estão fixadas NQA (Normas de 
Qualidade Ambiental) nas tabelas do Anexo III do referido Decreto-Lei. 
 
Na sequência da 2ª fase do exercício de intercalibração, cujos resultados são 
apresentados na Decisão 2013/480/UE, de 20 de setembro de 2013, nomeadamente: 
 

− No seu anexo I – os casos em que a intercalibração foi concluída com êxito, 
considerando os limites possíveis de viabilidade técnica existente neste momento, 
e; 
 

− No seu anexo II – os casos em que a intercalibração foi parcialmente concluída. 
As etapas necessárias ao exercício de intercalibração devem estar todas 
concluídas, para que os resultados deste possam ser incluídos numa nova 
decisão. Por conseguinte, estes resultados são provisórios; 

 
foram estabelecidos alguns índices “oficiais” para alguns dos elementos biológicos de 
avaliação do estado ecológico. 
 
No que se refere às águas de transição apenas a intercalibração do índice desenvolvido 
para o elemento fauna piscícola (EFAI) foi concluída com sucesso. O EFAI é composto 
por 6 métricas, representativas das características estruturais e funcionais das 
comunidades piscícolas de zonas de transição e cumprem as definições normativas da 
DQA. 
 
No âmbito do desenvolvimento do EFAI foram definidos os Rácios de Qualidade 
Ecológica (RQE) que estabelecem as fronteiras entre estados de qualidade ecológica, os 
quais são apresentados no Quadro IV. 20. 
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Quadro IV. 20 – Fronteiras das Classes de Qualidade Ecológica e Respetivos RQE 
Determinadas com Base no EFAI 

EFAI RQE Qualidade Ecológica 

(A) Estuários como um todo, ou massas de água mesohalinas e polihalinas 

6-8 0.20 Má 

9-12 0.30 Medíocre 

13-17 0.43 Razoável 

18-25 0.60 Boa 

26-30 0.86 Excelente 

(B) Massas de água oligohalinas 

5-7 0.20 Má 

8-10 0.32 Medíocre 

11-14 0.42 Razoável 

15-20 0.60 Boa 

21-25 0.84 Excelente 

 
 
No Quadro IV. 21 é efetuada uma descrição das métricas que constituem o EFAI aplicado 
aos estuários. São ainda indicados os valores que podem ser atribuídos a cada métrica. 
Os valores das métricas “Espécies diádromas” e “Espécies sensíveis a perturbações” 
deverão ser atribuídos com recurso à apreciação de peritos. 
 

Quadro IV. 21 – Métricas Incluídas no EFAI e Sistema de Valoração Para Avaliação da 
Qualidade Ecológica de Águas de Transição, com Base nos Peixes 

Nº 
Métrica 

Nome Métrica 
Score 

1 3 5 

1 Riqueza específica ≤ 16 17 a 28 > 28 

2 Percentagem de indivíduos 
que utilizam o estuário como 
viveiro 

≤ 20% 20% a 60% > 60% 

3 Percentagem de indivíduos 
residentes 

≤ 10% e > 90% 10% - 30% e 50% - 
90% 

30% - 50% 

4 Espécies piscívoras 
(exclusivamente ou não) 

1 & 1 1 & 3; 1 & 5; 3 & 1; 3 
& 3; 5 & 1 

3 & 5; 5 & 3; 5 & 
5 

4.1 
Percentagem de indivíduos ≤ 20% e > 80% 20% - 40% e 60% - 

80% 
40% - 60% 

4.1 Número de espécies ≤ 2 3 a 5 > 5 

5 Espécies diádromas 
Redução no número de 

espécies / Impossibilidade 
de completar o ciclo de vida 

Redução na 
abundância 

Sem redução 

6 Espécies sensíveis a 
perturbações 

Redução no número de 
espécies 

Redução na 
abundância 

Sem redução 
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Tendo por base os dados da comunidade piscícola do estuário do Tejo (Anexo 9 do 
Volume III – Anexos Técnicos), recolhidos no âmbito do Plano Estratégico do Porto de 
Lisboa - PEPL, foi determinado o valor de EFAI para o estuário do Tejo. Os resultados 
apresentam-se no Quadro IV. 22. 
 

Quadro IV. 22 – Valores das Métricas, dos Respetivos “Scores” Atribuídos, do EFAI, do RQE 
e Estado de Qualidade Ecológica Para os Dados do PEPL 

Métricas Valores Scores 

Riqueza específica 58 5 

% Viveiro 16,76 1 

% Residentes 82,70 3 

Espécies piscívoras  3 

N.º Espécies piscívoras 22 5 

% Piscívoros 8,00 1 

Espécies diádromas  3 

Espécies sensíveis  3 

EFAI  18 

RQE  0.60 

Qualidade Ecológica  Bom 

 
 
Os resultados obtidos com o EFAI corroboram o verificado no âmbito da caracterização 
da situação de referência realizada, nomeadamente de que a massa de água abrangida 
pelo projeto cumpre os objetivos ambientais estabelecidos na lei da água, e de que a 
área de estudo apresenta uma perturbação ligeira ou inexistente, concluída com base 
nas várias fontes de informação (ponto 5.2.2.3.1) sobre as comunidades de invertebrados 
bentónicos (índice AMBI), que corresponde ao índice geralmente utilizado na elaboração 
dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) para avaliação do estado 
ecológico em águas de transição, bem como na monitorização da referida massa de água 
(em diferentes fontes). 
 
Tendo em conta estes resultados para os elementos biológicos (bom estado ecológico) e 
do estado químico (bom estado químico), a massa de água P05TEJ1139 onde se insere 
a área do projeto, apresentará uma classificação final de bom estado.  
 
Todavia, importa salientar que a classificação final desta massa de água depende da 
avaliação de todos os elementos de classificação (biológicos, físico-químicos, 
hidromorfológicos e SPOP), pelo que esta deverá ser encarada como provisória, e 
meramente indicativa. 
 
De forma a sintetizar todos os dados de caracterização recolhidos, no Quadro IV. 23 
apresenta-se uma síntese da classificação de massa de água por estação de 
amostragem, para as diferentes fontes de informação consultadas, e no Quadro IV. 24, 
uma síntese da classificação de massa de água por ano, considerando todas as estações 
amostradas em cada ano e o princípio de one out – all out.  
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Atendendo aos critérios do portal da APA, apenas se pode classificar “oficialmente” a 
massa de água PT05TEJ1139 em 2010, sendo o estado da mesma de bom. Volta-se a 
alertar que na ausência de critérios para os restantes elementos de avaliação, este 
resultado tem de ser tido como provisório, e meramente indicativo. 
 

Quadro IV. 23 – Síntese da Classificação do Estado de Massa de Água (PT05TEJ1139) por 
Estação de Amostragem, Fonte de Informação e Ano 

Estação Fonte Período 
Elementos Biológicos Estado 

Químico 
Estado de 

MA AMBI EFAI Estado 

#1 

ARH Tejo 

2009 Excelente --- Excelente Bom Excelente 

2010 Excelente --- Excelente Bom Excelente 

#2 
2009 Excelente --- Excelente Bom Excelente 

2010 Excelente --- Excelente Bom Excelente 

#3 
2009 Excelente --- Excelente Bom Excelente 

2010 Excelente --- Excelente Bom Excelente 

#4 
2009 Excelente --- Excelente Bom Excelente 

2010 Excelente --- Excelente Bom Excelente 

Radial A 
Portinho 
da Costa 

CM 
Almada 

2002 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2003 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2004 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2005 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2006 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2007 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2008 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2009 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2010 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2011 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2012 Excelente --- Excelente --- Excelente 

Radial A 
Porto do 

Buxo 

2002 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2003 --- --- --- --- --- 

2004 Bom --- Bom --- Bom 

2005 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2006 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2007 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2008 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2009 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2010 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2011 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2012 Excelente --- Excelente --- Excelente 
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(Cont.) 

Estação Fonte Período 
Elementos Biológicos Estado 

Químico 
Estado de 

MA AMBI EFAI Estado 

Radial B 
Portinho 
da Costa 

CM 
Almada 

2002 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2003 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2004 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2005 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2006 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2007 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2008 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2009 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2010 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2011 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2012 Excelente --- Excelente --- Excelente 

Radial B 
Porto do 

Buxo 

2002 Bom --- Bom --- Bom 

2003 --- --- --- --- --- 

2004 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2005 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2006 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2007 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2008 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2009 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2010 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2011 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2012 Excelente --- Excelente --- Excelente 

Radial C 
Portinho 
da Costa 

2002 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2003 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2004 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2005 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2006 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2007 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2008 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2009 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2010 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2011 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2012 Excelente --- Excelente --- Excelente 
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 (Cont.) 

Estação Fonte Período 
Elementos Biológicos Estado 

Químico 
Estado de 

MA AMBI EFAI Estado 

Radial C 
Porto do 

Buxo 

CM 
Almada 

2002 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2003 --- --- --- --- --- 

2004 Bom --- Bom --- Bom 

2005 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2006 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2007 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2008 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2009 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2010 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2011 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2012 Excelente --- Excelente --- Excelente 

A DHV 2010 Excelente Bom Bom --- Bom 

 
 

Quadro IV. 24 – Síntese da Classificação do Estado de Massa de Água (PT05TEJ1139) por 
Ano, Considerando as Diferentes Fontes de Informação e o Princípio One out – All out 

Período 
Elementos Biológicos 

Estado Químico Estado de MA 
AMBI EFAI Estado 

2002 Bom --- Bom --- Bom 

2003 --- --- --- --- --- 

2004 Bom --- Bom --- Bom 

2005 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2006 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2007 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2008 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2009 Excelente --- Excelente Bom Excelente 

2010 Excelente Bom Bom Bom Bom 

2011 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2012 Excelente --- Excelente --- Excelente 

2014 Excelente --- Excelente --- Excelente 
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5.3 Águas Subterrâneas 

5.3.1 Hidrogeologia 

O projeto insere-se na grande unidade hidrogeológica da Bacia Terciária do Tejo.  
 
A Bacia Terciária do Tejo-Sado 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 pelo 
substrato hercínico e a sul comunica com o Atlântico na Península de Setúbal. 
 
Nesta unidade foram individualizados quatro sistemas aquíferos: Sistema Aluvionar do 
Tejo, Margem Direita, Margem Esquerda e Bacia de Alvalade, sendo que a zona de 
projeto se localiza no aquífero da Margem Esquerda, onde no seu extremo sudoeste está 
a Península de Setúbal. 
 
O sistema aquífero onde o projeto se insere designado de Sistema Aquífero da Bacia do 
Tejo-Sado/Margem Esquerda constitui, juntamente com o da Margem Direita e o das 
Aluviões do Tejo, uma grande unidade hidrogeológica cujo suporte são os sedimentos 
que preenchem a bacia terminal do Tejo-Sado. 
 
No limite NW, o sistema é coberto pelos aluviões do Tejo. Os limites NE, SE e S  
são constituídos pelos contactos com rochas ígneas e metamórficas do Maciço 
Hespérico. 
 
Os cursos de água principais, provenientes do Maciço Hespérico, cortam as formações 
terciárias através de vales largos e pouco profundos. As direções principais da rede de 
drenagem são NE-SW ou SE-NW, mudando para E-W quando cortam os terrenos 
quaternários. 
 
O sistema aquífero é formado por várias camadas porosas, em geral confinadas ou 
semiconfinadas. São frequentes as variações laterais e verticais nas fáceis litológicas, 
responsáveis por mudanças significativas nas condições hidrogeológicas. A passagem 
das formações continentais miocénicas para as marinhas, são graduais. Desta 
complexidade litológica e estrutural, resulta um conjunto alternante de camadas aquíferas 
separadas por outras de permeabilidade baixa ou muito baixa. 
 
A configuração geral do escoamento subterrâneo dá-se em direção ao rio Tejo e ao longo 
do sistema aquífero até ao Oceano Atlântico. 
 
O sistema aquífero é recarregado pela precipitação atmosférica e por infiltração nos leitos 
das linhas de água, na parte mais elevada do seu percurso na bacia. 
 
No que se refere aos caudais de exploração o tipo de formações, na área envolvente à 
zona de implantação do projeto, apresenta produtividade mediana. 
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Nesta região da Península de Setúbal e de acordo com a caracterização constante no 
site do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH) (Sistemas 
Aquíferos de Portugal Continental, Sistema Aquífero: Margem Esquerda (T3), INAG, 
dezembro 2000), o sistema é constituído por um aquífero superior livre, instalado nas 
camadas do topo do Pliocénico e depósitos detríticos mais recentes, sobrejacente a um 
aquífero confinado, multicamada, que tem por suporte as camadas da base do Pliocénico 
e camadas greso-calcárias atribuídas ao Helveciano superior. Subjacente a este 
conjunto, separado por formações margosas espessas, existe ainda um outro aquífero 
confinado, também multicamada, tendo por suporte formações greso-calcárias da base 
do Miocénico.  
 
A configuração geral do escoamento subterrâneo dá-se em direção ao Oceano, segundo 
uma direção que se aproxima da perpendicular à linha de costa. Na planície arenosa da 
Costa da Caparica pode ainda ser individualizado um subsistema que interessa as areias 
de duna e cuja localização se apresenta na FIG. IV. 36. 
 

 
(Fonte: Ferreira, Frederico et all, Características Microquímicas e Hidrodinâmicas do aquífero na planície arenosa da Costa 

da Caparica, 9º Seminário sobre Águas Subterrâneas, março de 2013) 

FIG. IV. 36 – Aquífero da Planície Arenosa da Costa da Caparica 

 
 
Legoinha (Legoinha, P., Enquadramento geológico das Terras da Costa da Caparica, 9º 
Seminário sobre Águas Subterrâneas, FCT, março de 2013) refere que o nível do 
aquífero principal parece ser constituído pelas unidades do Burdigaliano inferior 
(biocalcarenitos e arenitos com níveis ricos de ostras e lentículas argilosas com vegetais 
(ca 3m) e do Burdigaliano (biocalcarenitos com fração detrítica abundante e arenitos 
laminados, ricos de moldes e fragmentos de moluscos (ca 10m) que estão em contacto 
com o Tejo na base da escarpa ribeirinha, funcionando aí como aquífero livre. 
 
“O fraco artesianismo está de acordo com o referido por Almeida et al. (2000): os níveis 
piezométricos na vizinhança do rio Tejo apresentam valores ligeiramente superiores à 
cota do rio, funcionando este como uma descarga natural do sistema, podendo o fluxo 
ser invertido em alturas de maiores extrações (…) na Península de Setúbal encontram-se 
muito próximo do nível do mar (…) o escoamento dá-se de S para N, com um gradiente 
muito baixo.” (Legoinha, P., Enquadramento geológico das Terras da Costa da Caparica, 
9º Seminário sobre Águas Subterrâneas, FCT, março de 2013). 
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Ferreira et al. refere no estudo Características Microquímicas e Hidrodinâmicas do 
aquífero na planície arenosa da Costa da Caparica (9º Seminário sobre Águas 
Subterrâneas, março de 2013) que a interface de água doce – água do mar estende-se 
até cerca de 50 m da linha de costa, em zonas onde não existe extração excessiva. 
 
 
 
5.3.2 Estado da Massa de Água Subterrânea 

5.3.2.1 Identificação da Massa de Água 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, para responder à 
implementação da DQA, foram delimitadas as massas de água subterrânea, tendo em 
conta os três meios hidrogeológicos, porosos, cársicos e fissurados. 
 
De acordo com o PGRH do Tejo, a área de estudo enquadra-se na massa de água 
denominada de “Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda” (T3), integrada na 
subunidade da bacia terciária do Baixo Tejo (FIG. IV. 37). A massa de água tem uma 
área total de cerca de 6 875,44 km2, estando 5 355,85 km2 incluídos na região 
hidrográfica RH5. 
 

 
Fonte: Adaptado do PGRH Tejo (2012) 

FIG. IV. 37 – Enquadramento do Projeto na Massa de Água “Bacia do Tejo-Sado / Margem 
Esquerda” (T3) 
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5.3.2.2 Disposições Legais  

A avaliação da qualidade das águas subterrâneas na área de projeto teve em 
consideração: 
 

 O Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que estabelece o regime da 
qualidade da água destinada ao consumo humano, revendo o Decreto-Lei n.º 243/ 
2001, de 5 de setembro, que transpôs para a ordem jurídica interna a 
Diretiva 98/83/CE, do Conselho, de 3 de novembro; 

 O Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, que transpõe para a ordem jurídica 
interna a Diretiva 2006/118/CE, do Conselho, de 12 de dezembro, dando também 
cumprimento ao disposto no artigo 47.º e no n.º 3 do artigo 102.º da Lei da Água, 
no respeitante à avaliação do estado químico da água subterrânea. 

 
 
 
 
5.3.2.3 Critérios de Avaliação  

 
a) Água destinada à produção de água para consumo humano 

 
Os critérios de limite comparativo dos resultados analíticos são fixados através dos 
valores paramétricos constantes do Anexo I do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de 
agosto. 
 
No Quadro IV. 25 apresentam-se os valores regulamentares aplicáveis para cada um dos 
parâmetros a serem analisados. 
 

Quadro IV. 25 – Valores Aplicáveis para Água Para Consumo Humano 

Parâmetros Unidades Anexo I (Valor paramétrico) 

pH Escala de Sörensen 6,5 – 9,0 

Nitrato total (em NO3) mg/L 50 

Cloretos mg/L 250 

Sulfatos mg/L 250 

Magnésio mg/L 200 

Sódio mg/L 200 

Escherichia coli (E. coli) Número/100 mL 0 

Enterococos Número/100 mL 0 
Fonte: Decreto-lei n.º 306/07, de 27 de agosto 
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b) Estado Químico 
 
No âmbito do PGRH do Tejo, para efeitos de avaliação do estado químico de uma massa 
ou grupo de massas de água subterrânea, não foram definidas normas de qualidade, 
tendo sido utilizadas as definidas pelo Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, para 
os nitratos (50 mg/l) e pesticidas (0,1 μg/l). 
 
À semelhança da avaliação da qualidade da água destinada à produção de água para 
consumo humano, a avaliação do estado químico da água subterrânea foi efetuada com 
base nos registos históricos de cada uma das estações identificadas, para o parâmetro 
nitrato, e ainda algumas substâncias ativas dos pesticidas, nomeadamente alacloro, 
atrazina, bentazona, desetilatrazina, desetilterbutilazina, linurão e terbutilazina. 
 
 
 
5.3.2.4 Estações de Monitorização 

A análise da qualidade da água subterrânea na região do projeto é feita com base nos 
dados disponíveis no SNIRH, mais especificamente com base em seis estações 
pertencentes à rede nacional de qualidade de águas subterrâneas localizadas na 
proximidade da área de influência do projeto, com registo histórico suficiente para uma 
análise coerente em função dos critérios estabelecidos pela legislação em vigor. 
 
As estações selecionadas encontram-se identificadas no Quadro IV. 26 e na FIG. IV. 38 
apresenta-se a respetiva denominação, coordenadas de localização e sistema aquífero. 
 

Quadro IV. 26 – Estações de Monitorização das Águas Subterrâneas 

Código 
da 

Estação 
Nome Bacia/Sistema Aquífero Coordenadas 

Planimétricas(1)  
Freguesia / 
Concelho 

442/489 FR9 Tejo T3 – Bacia do Tejo-Sado / 
Margem Esquerda 109670/186530 Sobreda / Almada 

442/487 JK18 Tejo T3 – Bacia do Tejo-Sado / 
Margem Esquerda 110430/185420 Corroios / Seixal 

442/84 --- Tejo T3 – Bacia do Tejo-Sado / 
Margem Esquerda 110887/185501 Corroios / Seixal 

442/334 PS2 Tejo T3 – Bacia do Tejo-Sado / 
Margem Esquerda 111230/186170 Corroios / Seixal 

442/510 JK21 Tejo T3 – Bacia do Tejo-Sado / 
Margem Esquerda 112264/187123 Corroios / Seixal 

442/485 PS4 Tejo T3 – Bacia do Tejo-Sado / 
Margem Esquerda 112060/185430 Amora / Seixal 

Fonte: SNIRH, 2015 
(1) – Coordenadas no Sistema Hayford Gauss Militar Datum Lisboa 
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Fonte: SNIRH, 2015 

FIG. IV. 38 – Localização das Estações de Monitorização das Águas Subterrâneas 

 
 
 
5.3.2.5 Qualidade da água para consumo humano 

A análise da qualidade da água subterrânea, na região abrangida pelo projeto, foi 
realizada com base nos dados disponíveis no SNIRH correspondentes ao período entre 
2004 e 2010 nas estações consideradas. 
 
No Quadro IV. 27 são avaliados, por ano, em cada uma das estações de monitorização 
os parâmetros anteriormente mencionados. As estações avaliadas não apresentam 
valores para o parâmetro Escherichia coli (E. coli), motivo pelo qual o mesmo não é 
apresentado. 
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Quadro IV. 27 – Avaliação da Qualidade das Águas para Consumo Humano 

Parâmetros 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC 

Estação 442/489 

pH 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 - - - - 

Nitrato 2 0 1 1 2 0 2 0 1 0 - - - - 

Cloretos 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 - - - - 

Magnésio 1 0 2 0 2 0 2 0 - - - - - - 

Sódio 1 0 1 0 2 0 0 0 - - - - - - 

Sulfato 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 - - - - 

Enterococos - - - - 1 0 - - - - - - - - 

Estação 442/487 

pH 1 1 2 0 1 1 - - - - - - - - 

Nitrato 0 2 1 1 0 2 - - - - - - - - 

Cloretos 2 0 2 0 3 0 - - - - - - - - 

Magnésio 1 0 2 0 2 0 - - - - - - - - 

Sódio 1 0 1 0 - - - - - - - - - - 

Sulfato 1 0 2 0 2 0 - - - - - - - - 

Enterococos - - - - 1 0 - - - - - - - - 

Estação 442/84 

pH 0 1 0 2 1 1 - - - - - - - - 

Nitrato 1 0 2 0 2 0 - - - - - - - - 

Cloretos 1 0 2 0 2 0 - - - - - - - - 

Magnésio - - 2 0 1 0 - - - - - - - - 

Sódio - - 1 0 - - - - - - - - - - 

Sulfato 1 0 2 0 2 0 - - - - - - - - 

Enterococos - - - - 1 0 - - - - - - - - 

Estação 442/334 

pH 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 

Nitrato 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 

Cloretos 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 

Magnésio 1 0 1 0 2 0 2 0 - - - - - - 

Sódio 1 0 1 0 - - - - - - - - - - 

Sulfato 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 

Enterococos - - - - 2 0 2 0 1 0 2 0 - - 

Estação 442/510 

pH 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 

Nitrato 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 

Cloretos 2 0 2 0 2 0 - - 1 0 2 0 1 0 

Magnésio 1 0 2 0 2 0 2 0 - - - - - - 

Sódio 1 0 1 0 - - - - - - - - - - 

Sulfato 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 

Enterococos - - - - 1 0 - - - - - - 1 0 

Estação 442/485 

pH 2 0 1 0 2 0 - - - - - - - - 

Nitrato 2 0 1 0 2 0 - - - - - - - - 

Cloretos 1 0 1 0 2 0 - - - - - - - - 

Magnésio 1 0 1 0 1 0 - - - - - - - - 

Sódio - - - - - - - - - - - - - - 

Sulfato 2 0 1 0 2 0 - - - - - - - - 

Enterococos - - - - 1 0 - - - - - - - - 
Fonte: SNIRH, 2015 

C – Número de vezes em que se verifica o cumprimento das normas de qualidade 
NC – Número de vezes em que se verifica o incumprimento das normas de qualidade 
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No que se refere ao Anexo I do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, verifica-se 
que, nas estações com os códigos 442/487, 442/84 e 442/334, o parâmetro pH apresenta 
valores inferiores ao intervalo limite, no entanto, a inconformidade verificada poderá estar 
relacionada com a acidez característica dos solos da área de inserção do projeto em 
análise, uma vez que os mesmos têm pH característico entre 5,6 e 6,5 de acordo com o 
Atlas do Ambiente. 
 
Na estação com o código 442/487 verifica-se ainda o incumprimento do parâmetro 
nitrato, no entanto, esta estação apresentam resultados apenas até ao ano de 2006, pelo 
que se desconhece a evolução deste parâmetro. 
 
Todos os restantes parâmetros cumprem os limites legais, pelo que, de um modo geral, a 
qualidade da água subterrânea na zona de estudo é considerada razoável. 
 
 
 
5.3.2.6 Estado Químico 

Para análise do estado químico da massa de água abrangida pelo projeto, 
nomeadamente, T3 – Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda, foram avaliados, de 
acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, além dos nitratos 
analisados no ponto anterior, algumas substâncias ativas dos pesticidas. 
 
Relativamente aos valores para as substâncias ativas dos pesticidas considerados, não 
se observa qualquer incumprimento das normas de qualidade ambiental definidas no 
Anexo I do Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, conforme se verifica no 
Quadro IV. 28. 
 

Quadro IV. 28 – Valores das Substâncias Ativas dos Pesticidas Registados nas Estações 
Avaliadas 

Substâncias ativas dos 
pesticidas Valor (µg/l) 

Alacloro (<) 0,005 

Atrazina (<) 0,005 

Desetilatrazina Até 2008 (<) 0.010 / Desde 2009 (<) 0,050 

Desetilterbutilazina Até 2008 (<) 0.010 / Desde 2009 (<) 0,050 

Bentazona (<) 0,021 

Linurão Até 2009 (<) 0,009 / Desde 2010 (<) 0,050 

Terbutilazina Até 2009 (<) 0,010 / Desde 2010 (<) 0,050 
Fonte: SNIRH, 2015 

 
 
Face aos resultados considera-se que as águas subterrâneas na área do projeto 
apresenta, atualmente, um Bom estado químico, cumprindo os objetivos ambientais 
definidos pela DQA. 
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5.4 Captações de Água  

5.4.1 Superficiais 

 
a) Terminal da Trafaria da OZ Energia 

 
O Terminal da Trafaria da OZ Energia dispõe de uma Licença de Utilização de Recursos 
Hídricos – captação de água superficial no Estuário do Tejo com o número 
450.10.02.01.004031.2013.RH5, que tem validade até 22 de fevereiro de 2018, para o 
reforço da alimentação do sistema de combate a incêndios. 
 
Na FIG. IV. 39 apresenta-se a localização da captação de água superficial do Terminal e 
no Quadro IV. 29 sistematizam-se os dados da referida captação.  
 

Quadro IV. 29 – Dados da Captação de Água do Terminal da OZ Energia 

 Captação água superficial do Terminal da OZ 
L003122.2013.RH5 

Localização 

Tipo de captação Superficial 

Tipo de infraestrutura Jangada 

Meio Hídrico Rio 

Margem Margem Esquerda 

NUT III-Concelho - Freguesia Península de Setúbal/Almada/Trafaria 

Latitude -9.22715 

Longitude 38.67527 

Bacia hidrográfica Rio Tejo 

Tipo de Massa de água Rios 

Massa de água Rio Tejo 

Caracterização 

Uso Particular 

Captação de água já existente x 

Situação da Captação Reforço 

Cota de tomada de água 6.0 m 

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível 

Energia Elétrica 

Potência do sistema de extração (cv) 40.0 

Caudal máximo instantâneo 13.000 
Fonte: L003122.2013.RH5 

 
 
 

b) Pontos de Água 
 

Na FIG. IV. 39 apresentam-se os pontos de água existentes na envolvente do projeto de 
acordo com informação facultada pela Câmara Municipal de Almada, os quais 
correspondem a marcos de incêndio e bocas de rega. 
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5.4.2 Subterrâneas 

De acordo com os dados fornecidos pela APA verifica-se que na área envolvente do 
Terminal existem 19 captações de água subterrâneas (FIG. IV. 39) das quais duas são 
poços e as restantes furos com eventual exceção para quatro delas, uma vez que não 
existem dados referentes ao tipo de captações (Quadro IV. 30). 
 
Relativamente aos poços identificado a profundidade dos mesmos é de 11 e 25 metros. 
Verifica-se que uma captação cujo tipo não veem definido na base de dados apresenta  
7 metros de profundidade. Nos furos identificados a profundidade da captação varia entre 
os 46 m e os 200 m. 
 
No que se refere à finalidade da água captada constata-se que grande parte dos furos 
não apresentam esses dados, verificando-se também que a maioria dos mesmos é 
utilizado para rega e uso doméstico. De entre as captações identificadas verifica-se que 
apenas uma tem como finalidade a indústria cerâmica. 
 
Relativamente ao volume máximo captado esses dados apenas existem para as 
captações 1, 2 e 3 sendo que o valor das mesmas corresponde respetivamente a  
100 m3, 2500 m3 e 40 m3.  
 
 
 
 
5.5 Efluente Tratado Descarregado pelo Terminal 

5.5.1 Caracterização do Sistema de Tratamento 

O Terminal da Trafaria da OZ Energia possui uma rede de efluentes separativa, da qual 
faz parte uma rede de drenagem de águas residuais domésticas, uma rede de águas 
pluviais e uma rede de efluentes industriais potencialmente contaminados. 
 
As águas residuais domésticas produzidas no Edifício Administrativo, instalações 
sanitárias e balneários são conduzidas à rede de esgotos domésticos, que tem ligação à 
Estação de Tratamento de Águas Residuais do Portinho da Costa, pertencente à Câmara 
Municipal de Almada. No Anexo 3.3 do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se a 
autorização desta descarga pela Câmara Municipal. 
 
As águas pluviais limpas recolhidas junto às zonas limítrofes do Terminal, bem como de 
zonas onde não existe a probabilidade da presença de hidrocarbonetos, são 
encaminhadas para o exterior da instalação. 
 
Os efluentes industriais, potencialmente contaminados, constituídos por águas pluviais 
provenientes de zonas onde podem ocorrer hidrocarbonetos são conduzidas a um 
sistema de tratamento localizado no Cais do Terminal. 
 
Este sistema de tratamento consiste num intercetor de hidrocarbonetos com uma 
capacidade de retenção de 700 l (correspondente a uma eventual descarga acidental), 
que recebe o efluente num primeiro compartimento, onde ficam retidos os sólidos 
sedimentáveis, tais como areias e outros detritos semelhantes. 
 



!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

! !
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!
!
!

!

!
!

!

!

!

!

!!

!
!

!

!

! !
!

!

! ! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!."

19

18

17

9

8

7

6

5

4

3

2

1

16

15

14

13

12

11

10

Vala da Enxurrada

103000 104000 105000 106000

18
80

00
18

90
00

19
00

00
19

10
00

Sistema de referência:
EPSG 20790 (Datum Lisboa/Hayford-Gauss com falsa origem -
Coordenadas Militares)

Fonte: (Cartografia de Base)
Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal à escala
1:25.000: 430-Oeiras, Raster M888, 6 edição de 2009; 431-Lisboa,
Raster M888, 6 edição de 2009; 441-B-Costa da Caparica (Almada),
Raster M888, 4 edição de 2006; 442-Barreiro, Raster M888, 5 edição
de 2009. Referência NE_564/2015 e NE_653/2015.

¯

FIG.IV.39 Pontos de Captação e
de Rejeição de Água

0 500 1.000
m

Escalas

 Elaborado por:  Jorge Inácio    Data:  Setembro de 2015   Versão:

1:20.000

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de
Alteração da Armazenagem de GPL

Terminal da Trafaria

Limite do terminal

Área do projeto

!. Captação de água subterrânea privada (APA)

!. Captação de água superficial (Terminal da OZ)

" Rejeição de águas residuais (Terminal da OZ)

!
Pontos de água - marcos de incêndio / boca de rega
(CMAlmada)

Linha de água





  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00  Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo IV 

77

Quadro IV. 30 – Captações de Água Privadas Existentes na Área de Estudo 

Identificação 
(FIG IV.39) 

Processo Tipo de 
Captação 

Nome 
Localização 

Profundidade 
(m) 

Finalidade Distância ao 
Terminal da OZ (m) Morada 

Coordenadas 
M P 

1 39000 Furo 
vertical 

Vítor Fernando Serra 
Correia 

Rua Infante D. 
Henrique, N.º 3 
São Pedro da 

Trafaria 

Sem dados Sem dados 122 Sem dados 2420 

2 57925 Poço João Valente Rosado Quinta do Portinho Sem dados Sem dados 25 Sem dados 1700 

3 25429 
Furo 

vertical 
Vítor Fernando Serra 

Correia 

Rua Infante D. 
Henrique, N.º 3 
São Pedro da 

Trafaria 

Sem dados Sem dados 120 Sem dados 1090 

4 79/54-96 Furo 
Serviços Sociais da Guarda 

Nacional Republicana --------- 103540 188080 197 Rega 2330 

5 79/17-03 Furo Santa Casa da Misericórdia 
de Almada 

-------- 106150 189200 200 Rega 2000 

6 piez24 
Sem 

dados António Manuel Sousa ------- 104100 189300 7 Sem dados 1000 

7 157/93/SET/442 Furo Mario Silva dos Santos ------- 104701 187836 60 Sem dados 1270 
8 314/93/SET/442 Furo Joaquim José Correia ------- 106080 188620 72 Sem dados 2390 
9 453/91/SET/442 Furo Amaro Baltazar Casaca ------- 105350 189350 60 Sem dados 2500 

10 319/92/SET/442 Furo 
Maria madalena dos reis 

rocha mata ------- 104080 189100 80 Sem dados 1830 

11 S/N1165 Furo Sem Designação ------- 105450 187880 50 Doméstico e 
pequena horta 

2490 

12 S/N1166 Furo 
Fernando Branco Miranda 

de Oliveira -------- 106050 188000 48 Doméstico e rega 2480 

13 S/N1167 Furo Nunes e nunes ------- 106100 188920 57 Industria 
cerâmica 

1220 

14 S/N1178 Furo Virgolino torrejais alcântara ------- 106150 188100 46 
Rega e 

doméstico 1500 

15 31001620 Poço Erich Gottfried Brumm ------- 104310 187725 11 Rega 1900 

16 ARHT/DRHI/6188.09/T/TU Furo Fernando Manuel Ferreira 
Cardoso ------- 103897 189308 102 Rega 1660 

17 ARHT/DRH/406.10/T/TU 
Sem 

dados 
Albertino da Conceição 

Pereira ------- 103796 189022 Sem dados Sem dados 1660 

18 ARHT/DRHI/3796.10/T/TU Sem 
dados 

Maria do Carmo Wagner de 
Noronha Alarcão Campelo 

Ribeiro 
-------- 105910 188658 Sem dados Sem dados 690 

19 450.10.02.02.012121.2013.RH5 Sem Vitor FERNANDO SERRA 
CORREIA -------- 103446 189159 Sem dados Sem dados 1660 

Fonte: APA, 2015 
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Deste compartimento e através de um descarregador de superfície, o efluente é 
conduzido a um segundo compartimento no qual se processa a separação, por flotação, 
dos líquidos de peso específico inferior ao da água. 
 
O efluente dá então entrada num terceiro compartimento no qual estão instalados 4 filtros 
coalescentes que permitem assegurar a qualidade pretendida para o efluente final, isto é, 
teor de hidrocarbonetos inferior a 5 ppm.  
 
Após a passagem nos filtros, o efluente é conduzido a um último compartimento a partir 
do qual é conduzido para o exterior do tanque.  
 
Nos casos de ocorrência prolongada de chuvas, o caudal de água afluente é superior à 
capacidade de vazão do descarregador de superfície e, consequentemente, a maioria do 
caudal, que nestas condições estará praticamente isento de poluentes, é conduzido 
diretamente do primeiro compartimento ao último compartimento a partir do qual é 
lançado no Estuário do Tejo no local indicado na FIG. IV. 39. 
 
Esta descarga dispõe da Licença n.º 2012.001220.000.T.L.RJ.DAR emitida pela Agência 
Portuguesa do Ambiente – ARH Tejo, a 5 de julho de 2012 e válida até 5 de julho de 
2022 (Anexo 3.4 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
 
 
5.5.2 Caracterização do Efluente Descarregado 

No Quadro IV. 31 é apresentada a concentração média dos poluentes monitorizados 
trimestralmente no efluente tratado e descarregado. 
 

Quadro IV. 31 – Qualidade do Efluente Descarregado 

Parâmetros 2014(1) 2015(2) VLE(3) 

pH 7,25 6,9 6,0 – 9,0 

Carência Química de Oxigénio (mg/l) 50,7 63,1 150 

Sólidos Suspensos Totais (ml/l) 12,7 18,0 60 

Óleos Minerais (mg/l) 2,6 1,1 15 
Fonte:  Boletins de Análise emitidos pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa em 
19 de março de 2014, 15 de julho de 2014, 29 de setembro de 2014, 17 de dezembro de 2014, 25 de março de 
2015 e 22 de junho de 2015. 
(1) Média aritmética das análises trimestrais realizadas em 2014 
(2) Média aritmética das análises realizadas no 1º e 2º trimestre de 2015 
(3) Valor limite de emissão definido na Licença 2012.001220.000.T.L.RJ.DAR 

 
 
Da análise dos valores constata-se que todos os parâmetros analisados cumprem os 
valores limite de emissão definidos na Licença Ambiental do Terminal sendo mesmo 
muito inferiores a estes. 
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6. QUALIDADE DO AR 

6.1 Metodologia 

A caracterização da qualidade do ar tem como objetivo estabelecer uma base de 
referência para a avaliação dos impactes neste descritor nas fases de construção e 
exploração do projeto. A análise deste descritor foi feita em termos regionais e locais e de 
um modo qualitativo.  
 
Na análise regional foram considerados os dados de qualidade publicados na “Avaliação 
Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal, no âmbito da Diretiva 1999/30/CE – SO2, 
NO2, NOx, PM10 e Pb“ (APA, 2002) e “Campanhas para a Avaliação Preliminar da 
Qualidade do Ar em Portugal - O3 - Tubos de Difusão” (APA, 2001). Foram ainda 
considerados os elementos disponibilizados pela Câmara Municipal de Almada no âmbito 
da revisão do PDM.  
 
Nesta caracterização foram tidos em consideração os dados existentes para a zona da 
Península de Setúbal relativos ao dióxido de enxofre (SO2), dióxido de azoto (NO2) e 
óxidos de azoto (NOx) e Ozono (O3), provenientes de campanhas de amostragem por 
difusão passiva. 
 
Quando existentes foram ainda analisados os valores de cada poluente, para o ano de 
2013, medidos na Estação de Qualidade do Ar mais próxima do local do projeto (Almada 
- Laranjeiro), obtidos através da base de dados on-line “QualAr” disponibilizados no site 
da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA). 
 
A nível local foram identificadas as principais fontes poluentes através de levantamentos 
de campo. 
 
 
 
 
6.2 Enquadramento Legal 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, fixa os objetivos para a qualidade do ar 
ambiente tendo em conta as normas, as orientações e os programas da Organização 
Mundial da Saúde, destinados a evitar, prevenir ou reduzir as emissões de poluentes 
atmosféricos. 
 
O referido diploma procede à transposição para o direito interno da Diretiva  2008/50/CE, 
do Conselho, de 21 de maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na 
Europa, a qual foi aprovada no âmbito da Estratégia Temática sobre Poluição 
Atmosférica da União Europeia. 
 
Tendo em conta critérios de eficiência e de simplificação, procedeu-se à consolidação do 
regime jurídico relativo à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, que se 
encontrava disperso por vários diplomas legais. 
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Inclui ainda a transposição da Diretiva 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e 
aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente, cuja transposição tinha sido 
efetuada pelo Decreto-Lei n.º 351/2007, de 16 de setembro, revogado pelo Decreto-Lei 
n.º 102/2010, de 23 de setembro. 
 
De facto, a qualidade do ar ambiente é uma componente ambiental determinante, em 
particular para a saúde pública e para a qualidade de vida dos cidadãos. Por isso, o 
referido decreto-lei estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar 
ambiente, atribuindo particular importância ao combate das emissões de poluentes na 
origem e à aplicação das medidas mais eficazes de redução de emissões, a nível local e 
nacional, como formas de proteção da saúde humana e do ambiente. 
 
Os regimes de avaliação da qualidade do ar ambiente para os poluentes dióxido de 
enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas em suspensão (PM10 e PM2,5), 
chumbo, benzeno e monóxido de carbono são estabelecidos com base na comparação 
dos níveis de qualidade do ar ambiente nas zonas e aglomerações nos últimos cinco 
anos com os Limite Superior de Avaliação (LSA) e Limite Inferior de Avaliação (LIA). 
 
Os valores limite e as respetivas margens de tolerância, quando aplicáveis, das 
concentrações no ar ambiente dos poluentes dióxido de enxofre, dióxido de azoto, óxidos 
de azoto, partículas em suspensão (PM10), chumbo, benzeno e monóxido de carbono são 
fixados no anexo XII deste Decreto-Lei. Para o ozono, os valores alvo e os objetivos de 
longo prazo são os fixados no anexo VIII do mesmo diploma. 
 
No Quadro IV. 32 são apresentados os valores normativos para a Qualidade do Ar, de 
acordo com os diplomas legais anteriormente referidos. 
 
A metodologia que Portugal adotou para dar resposta à avaliação preliminar destes 
poluentes, baseou-se nos seguintes fatores: 
 

 Identificação das principais fontes emissoras a nível nacional de cada um dos 
poluentes em análise; 

 Análise de dados relativos a estações de medição fixa pertencentes às redes 
oficiais e a algumas redes privadas; 

 Realização de campanhas de medição indicativas da qualidade do ar: 

o Para o SO2 e o NO2 recorrendo à utilização de amostragem por difusão 
passiva, e posterior análise em laboratório acreditado, em localizações de 
fundo, em áreas urbanas fora das aglomerações e na envolvente de 
algumas indústrias; 

o Para o PM10 e o Pb, utilizando para o efeito equipamentos de amostragem 
e de medição portáteis, em localizações de fundo e em áreas urbanas fora 
de aglomerações; 

o Para o SO2, NO2, PM10, recorrendo a equipamentos móveis de 
monitorização, em áreas urbanas. 

 
Os resultados de qualidade do ar obtidos foram então analisados face ao atual quadro 
legislativo e sintetizados nos relatórios referidos. 
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Note-se que, para cada zona ou aglomeração, a classificação final é dada pelo pior 
resultado de entre os vários tipos de áreas existentes. 
 

Quadro IV. 32 – Valores Normativos da Qualidade do Ar 

Poluente 
Legislação  

(Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro) 
μg/m3 

Período Considerado 

1 h 8 h 24 h Ano 
Civil 

AOT40 

Dióxido de 
Enxofre 

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana 350(1) — 125 (2) — — 

Valor Limite para Proteção da Vegetação — — — 20 — 

Limiar de Alerta 500  — — — — 

Dióxido 
de Azoto 

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana 200 (3) — — 40  — 

Limiar de Alerta 400  — — — — 

Óxidos de Azoto Valor Limite para Proteção da Vegetação — — — 30 — 

Partículas em 
Suspensão (PM10) 

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana — — 50 (4) 40 — 

Monóxido de 
Carbono Valor Limite para Proteção da Saúde Humana(5) — 10 000 — — — 

Chumbo Valor para Proteção da Saúde Humana(6) — — — 0,5 — 

Benzeno Valor para Proteção da Saúde Humana — — — 5 — 

Ozono 

Valor Alvo para Proteção da Saúde Humana — 120(7) — — — 

Valor Alvo para Proteção da Vegetação —  — — 18 000 

Objetivos a Longo Prazo para Proteção da Saúde 
Humana 

— 120 — — — 

Objetivos a Longo Prazo para Proteção da 
Vegetação 

— — — — 6 000 

Limiar de informação 180 — — — — 

Limiar de alerta 240     
Notas: 

(1) A não exceder mais de 24 vezes por ano civil. 
(2) Valor Limite que não deve ser excedido mais de 3 vezes em cada ano civil. 
(3) Valor Limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil. 
(4) Valor Limite que não deve ser excedido em mais de 35 vezes em cada ano civil. 
(5) O valor máximo diário das médias octo -horárias é selecionado com base nas médias obtidas por períodos de oito horas 

consecutivas, calculadas a partir dos dados horários e atualizadas de hora a hora. Cada média por período de oito horas 
calculada desta forma é atribuída ao dia em que termina; desta forma, o primeiro período de cálculo de um dia tem início às 17 
horas do dia anterior e termina à 1 hora do dia em causa; o último período de cálculo de um dia tem início às 16 horas e termina 
às 24 horas do mesmo dia. 

(6) Já em vigor desde 1 de janeiro de 2005. Valor limite a atingir apenas em 1 de janeiro de 2010 na vizinhança imediata das fontes 
industriais específicas situadas em locais contaminados por décadas de atividades industriais. Nesses casos, o valor limite até 1 
de janeiro de 2010 é 1,0 μg/m3. A área em que se aplicam os limites mais elevados não se deve alargar a mais de 1000 m 
dessas fontes específicas 

(7) A não exceder mais de 25 dias, em média, por ano civil. 
 AOT soma [expressa em (μg/m3).h] das diferenças entre as concentrações horárias de ozono superiores a 80 μg/m3 (= 40 partes por 

bilião) e o valor 80 μg/m3, num determinado período, utilizando apenas os dados horários obtidos diariamente entre as 8 e as 20 horas 
(hora da Europa Central).  
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6.3 Caracterização Regional da Qualidade do Ar 

No âmbito do relatório de “Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal” (APA, 
2002), a área do projeto integra-se na zona da Península de Setúbal, a qual possui uma 
estação de monitorização no concelho de Almada (Laranjeiro). 
 
Nas alíneas seguintes é efetuada a avaliação dos níveis de dióxido de enxofre (SO2), de 
óxidos de azoto (NOx), Partículas em Suspensão (PM10) e de Ozono (O3). 
 
Foi também efetuada a avaliação dos níveis de ozono obtidos no relatório “Campanhas 
para a Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal - O3 - Tubos de Difusão” 
(APA, 2001) para os locais avaliados mais próximos da área de implantação do projeto. 
 
 
 

 Níveis de Dióxido de Enxofre (SO2) 
 
O dióxido de enxofre provém fundamentalmente da combustão dos combustíveis fósseis 
que contêm enxofre. É um gás que é emitido principalmente por fontes industriais, tais 
como refinarias petrolíferas, indústria do papel, indústria química e centrais térmicas, e 
também pelo tráfego rodoviário (embora cada vez menos devido à redução da 
percentagem de enxofre nos combustíveis). 
 
No concelho de Almada, e de acordo com o Caderno 2: Sistema Ambiental, dos Estudos 
de Caracterização do Território Municipal, que faz parte da documentação pertencente à 
Revisão do Plano Diretor Municipal de Almada, destaca-se a importância da pequena 
combustão e combustão industrial, para os valores registados de SOx, explicados pelo 
mais elevado teor em enxofre dos combustíveis utilizados na atividade industrial e no 
aquecimento doméstico, quando comparado com outros setores, como por exemplo o 
setor dos transportes (FIG. IV. 40). 
 

 
Fonte: Caderno 2: Sistema Ambiental, Revisão PDM de Almada 

FIG. IV. 40 – Repartição Setorial das Emissões de SOx, no Concelho de Almada, em 2008 
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No caso do dióxido de enxofre, a avaliação dos níveis deste poluente no ar ambiente, em 
termos de proteção da saúde humana, foi feita tendo em conta o valor limite diário e 
respetivos limiares inferiores e superiores de avaliação presentes no Decreto-Lei 
n.º 102/2010, de 23 de setembro (Quadro IV. 33). 
 

Quadro IV. 33 – Valor-limite e Limiares de Avaliação - Proteção da Saúde Humana (SO2) 

Tipo de Limite Proteção da Saúde Humana 

Período de referência Diário (1) 

Limiar inferior de avaliação (LIA) 50 µg/m3 

Limiar superior de avaliação (LSA) 75 µg/m3 

Valor-limite (VL) 125 µg/m3 
 (1) A não ultrapassar mais do que 3 vezes em cada ano civil 

Fonte: Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro 

 
 
Na estação de monitorização do Laranjeiro, a estação mais próxima da área do projeto, 
verificou-se no decorrer do ano de 2011 uma concentração média de 0,7 µg/m3, sendo 
que a concentração máxima registada foi de 5,9 µg/m3, valor bastante menor que o 
Limiar Inferior de Avaliação definido legalmente. 
 
Na zona da Península de Setúbal, e de acordo com a “Avaliação Preliminar da Qualidade 
do Ar em Portugal”, publicado em julho de 2002, através do valor da concentração 
máxima de poluente, obtido entre as duas campanhas em áreas rurais efetuadas com 
recurso a tubos de difusão, constata-se que os níveis de concentração de dióxido de 
enxofre no período de análise foram muito inferiores ao limiar inferior da avaliação 
(50 µg/m3). Em 6 pontos avaliados, verificou-se uma concentração média de 3,2 µg/m3, 
sendo que a concentração máxima registada foi de 7,1 µg/m3.  
 
Em termos da proteção da vegetação, no Quadro IV. 34 apresentam-se os valores-limite 
e respetivos limiares inferiores e superiores de avaliação, presentes no Decreto-Lei  
n.º 102/2010, de 23 de setembro. 
 

Quadro IV. 34 – Valor-limite e Limiares de Avaliação - Proteção da Vegetação (SO2) 

Tipo de Limite Proteção da Vegetação 

Período de referência Inverno 

Limiar inferior de avaliação (LIA) 8 µg/m3 

Limiar superior de avaliação (LSA) 12 µg/m3 

Valor-limite (VL) 20 µg/m3 

Fonte: Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro 
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Tendo em conta os valores máximos obtidos descritos acima (5,9 µg/m3 e 
7,1 µg SO2/m

3), verifica-se que o nível de concentração de dióxido de enxofre no período 
de análise foi inferior ao limiar inferior da avaliação (8 µg/m3). 
 
Através dos valores disponíveis no site da Agência Portuguesa do Ambiente, relativos 
aos valores obtidos para o ano de 2011, último ano em que o poluente Dióxido de 
Enxofre (SO2) foi monitorizado na Estação do Laranjeiro, verifica-se que em termos de 
proteção da Saúde Humana (base horária e base diária) e proteção da Vegetação não se 
registaram excedências para o parâmetro em análise. 
 
 
 

 Níveis de Óxidos de Azoto (NOx) 
 
O dióxido de azoto resulta da queima de combustíveis nas unidades industriais e da 
combustão, a altas temperaturas, nos motores dos veículos automóveis. Na combustão a 
elevadas temperaturas o azoto e o oxigénio moleculares do ar formam os óxidos de 
azoto, sobretudo monóxido de azoto que se oxida em grande parte a dióxido de azoto. 
 
A predominância da fonte de emissão de óxidos de azoto, no concelho de Almada, é 
claramente do setor dos transportes, sendo o setor rodo-ferroviário responsável por 77 % 
das emissões – as emissões da ferrovia são geradas por via indireta, na produção de 
energia elétrica (FIG. IV. 41). 
 

 
Fonte: Caderno 2: Sistema Ambiental, Revisão PDM 

FIG. IV. 41 – Repartição Setorial das Emissões de NOx, no Concelho de Almada, em 2008 

 
 
Quanto aos óxidos de azoto, a avaliação dos níveis destes poluentes no ar ambiente, 
mais especificamente no caso do dióxido de azoto (NO2) e em termos de proteção da 
saúde humana, foi feita tendo em conta os valores-limite horário e anual, e respetivos 
limiares inferiores e superiores de avaliação, definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 
de setembro (Quadro IV. 35). Refira-se que os óxidos de azoto são precursores de ozono 
no ar ambiente. 
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Quadro IV. 35 – Valores-limite e Limiares de Avaliação - Proteção da Saúde Humana (NO2) 

Tipo de Limite 
Proteção da Saúde Humana 

Horário Anual 

Limiar inferior da avaliação (LIA) 100 µg/m3 26 µg/m3 

Limiar superior de avaliação (LSA) 140 µg/m3 32 µg/m3 

Valor-Limite (VL) 200 µg/m3  (1) 40 µg/m3 
(1) A não ultrapassar mais do que 18 vezes em cada ano civil 
Fonte: Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro 

 
 
Na Estação do Laranjeiro verificou-se no decorrer do ano de 2013 uma concentração 
média de 24,0 µg/m3, sendo que a concentração máxima registada (base diária) foi de 
79,4 µg/m3. Relativamente à Proteção da Saúde Humana, não foram 
registadas excedências do Valor Limite em base horária (200 µg/m3) nem do Limiar de 
Alerta (400 µg/m3).  
 
Na zona em estudo, e de acordo com a “Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar em 
Portugal”, constatou-se que os níveis de concentração de dióxido de azoto no período de 
análise foram muito inferiores ao limiar inferior de avaliação para proteção da saúde 
humana (26 µg/m3). Em 6 pontos da zona da Península de Setúbal, verificou-se uma 
concentração média de 5,4 µg/m3, sendo que a concentração máxima registada foi de 
10,1 µg/m3. 
 
Em termos de proteção da vegetação, no Quadro IV. 36 apresentam-se os valores-limite 
e respetivos limiares inferiores e superiores de avaliação presentes no Decreto-Lei 
n.º 102/2010, 23 de setembro. 
 

Quadro IV. 36 – Valores-limite e Limiares de Avaliação - Proteção da Vegetação (NOx) 

Tipo de Limite Proteção de Vegetação 

Período de referência Anual 

Limiar inferior de avaliação (LIA) 19,5 µg/m3 

Limiar superior de avaliação (LSA) 24 µg/m3 

Valor-limite (VL) 30 µg/m3 

Fonte: Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro 

 
 
De acordo com as duas campanhas realizadas, recorrendo a 6 pontos de amostragem na 
zona da Península de Setúbal, verificou-se, uma concentração média de óxidos de azoto 
de 6,8 µg/m3 e uma concentração máxima na ordem dos 12,2 µg/m3. Constata-se, 
portanto, que os níveis de concentração de óxidos de azoto no período de análise foram 
inferiores ao limiar inferior da avaliação (19,5 µg/m3). 
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Assim, de acordo com a “Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal”, verifica-
se que em termos de proteção da Saúde Humana (base horária) e proteção dos 
Ecossistemas não se registaram excedências para o parâmetro em análise. 
 
Através dos valores disponíveis no site da Agência Portuguesa do Ambiente, relativos 
aos valores obtidos para o ano de 2013, na Estação do Laranjeiro, verifica-se que em 
termos de proteção da Saúde Humana (base horária e base diária) e proteção da 
Vegetação não se registaram excedências para o parâmetro em análise. 
 
 
 

 Níveis de Ozono (O3) 
 
O ozono trata-se de um poluente secundário, resultando geralmente da transformação 
fotoquímica de certos poluentes primários na atmosfera, em particular dos óxidos de 
azoto (NOx) e dos compostos orgânicos voláteis (COV), sob o efeito da radiação 
ultravioleta. 
 
De acordo com a “Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal”, julho de 2002, 
foram analisados os resultados obtidos nas campanhas de medição realizadas com tubos 
de difusão, considerando campanhas a nível nacional, numa malha dividida em 
quadrícula de 20 x 20 km. Considerando os resultados de 2 campanhas, verificou-se uma 
concentração média de 62,2 µg/m3, sendo que, a concentração máxima registada foi de 
68,5 µg/m3. O valor médio é inferior ao valor alvo máximo das médias de concentração 
octo-horárias do dia (Quadro IV. 37). 
 

Quadro IV. 37 – Valor-alvo da Saúde Humana – O3 

Tipo de Limite Proteção da Saúde Humana 

Valor alvo 120 µg/m3 (1) 
Nota: 2010 é o primeiro ano cujos dados são utilizados para avaliação da conformidade nos três ou cinco anos 
consoante o caso. 

(1) Se não for possível determinar as médias de períodos de três ou cinco anos com base num conjunto 
completo e consecutivo de dados anuais, os dados anuais mínimos necessários à verificação da observância 
dos valores alvo são os seguintes: 
• Valor alvo para a proteção da saúde humana: dados válidos respeitantes a um ano; 
• Valor alvo para a proteção da vegetação: dados válidos respeitantes a três anos. 

Fonte: Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro 

 
 
Na Estação do Laranjeiro, verificou-se no decorrer do ano de 2013, para este poluente, 
uma concentração média de 64,9 µg/m3, sendo que, a concentração máxima registada foi 
de 173,2 µg/m3. Relativamente à Proteção da Saúde Humana, foram registadas 26  
excedências do Valor-Alvo, valor este ligeiramente superior ao recomendado dado que a 
legislação não permite mais de 25 excedências por ano.  
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 Níveis de PM10 
 
No concelho de Almada a origem de partículas em suspensão PM10 é maioritariamente 
explicada por serem subprodutos de processos de combustão industrial e de pequena 
combustão (aquecimento doméstico, por exemplo), o que advém de serem processos 
com níveis de controlo das condições de combustão bastante mais limitados quando 
comparados com outras fontes (FIG. IV. 42). 
 
 

 
Fonte: Caderno 2: Sistema Ambiental, Revisão PDM 

FIG. IV. 42 – Repartição Setorial das Emissões de PM10, no Concelho de Almada, em 2008 

 
 
 
No que respeita às PM10 foram considerados apenas os valores disponibilizados no site 
da APA para a Estação do Laranjeiro, referentes ao ano de 2013. 
 
Analisando os dados disponíveis verificou-se que as concentrações média e máxima 
registadas para as PM10 foram de, respetivamente, de 23,0 µg/m3 e 73,3 µg/m3.  
 
Relativamente à Proteção da Saúde Humana, foram registadas 5 excedências (dias/ano), 
pelo que se verifica o cumprimento da legislação em vigor, uma vez que não foi 
ultrapassado o número de excedências permitidas (35 excedências/ano). 
 
Tendo em conta a avaliação efetuada é possível afirmar que a qualidade do ar na área 
onde se insere o projeto é globalmente boa, dado que não foi registado o incumprimento 
da legislação para nenhum dos poluentes considerados, com exceção do poluente 
Ozono, para o qual o Valor-Alvo definido para a Proteção da Saúde Humana foi excedido 
26 vezes no ano de 2013, quando eram permitidas apenas 25 excedências por ano. 
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6.4 Identificação das Principais Fontes Poluentes 

Na envolvência da área de projeto existe um conjunto de infraestruturas portuárias 
especializadas, destacando-se, pela sua proximidade as seguintes: 
 

• Terminal de Granéis Alimentares da Trafaria, um dos maiores da Europa e 
concessionado à SILOPOR - Empresa de Silos Portuários SA.; 

• Estação de Assistência Naval do Porto de Lisboa, concessionado à empresa ETC 
- Terminais Marítimos, S.A., que movimenta e armazena combustíveis líquidos e é 
utilizado como estação de limpeza e desgaseificação de navios; 

• Terminal de Líquidos de Porto Brandão, concessionado à empresa PETROGAL – 
Petróleos de Portugal, S.A., o qual recebe navios-tanque que transportam 
combustíveis líquidos; 

• Terminal de Líquidos da Banática, concessionado à empresa REPSOL 
Portuguesa, SA, o qual movimenta essencialmente gasóleo, fuel oil, asfaltos, LPG 
e produtos químicos; 

• Terminal de Granéis Alimentares de Palença, concessionado à empresa Sovena 
Oilseeds Portugal, S.A., a qual movimenta granéis sólidos (sementes oleaginosas) 
e granéis líquidos (óleos alimentares).  

 
 
A estas infraestruturas encontram-se associadas essencialmente a emissão de NO2 e de 
monóxido de carbono, dada a constante circulação de veículos pesados que lhes estão 
associados.  
 
É ainda de referir como fontes poluentes, a circulação rodoviária nas principais vias 
concelhias sendo a Autoestrada do Sul (A2) a principal via de acesso ao concelho de 
Almada tanto a norte como a sul.  
 
A nível mais local, realça-se a importância do IC20, entre a A2 e a Costa da Caparica e a 
partir do qual se acede à A23/IC33, que permitiu minimizar o problema do 
atravessamento de pesados às infraestruturas portuárias, reduzindo a circulação dos 
mesmos nas infraestruturas locais, permitindo desta forma uma diminuição nas emissões 
de gases poluentes. 
 
Por outro lado, a informação recolhida demonstra que a principal fonte de poluição 
atmosférica na envolvência da área de estudo é o tráfego rodoviário, coincidindo os picos 
de tráfego da manhã e de tarde, com as concentrações mais elevadas de monóxido de 
Carbono (CO) e óxidos de azoto (NOx), dois poluentes que resultam da combustão de 
veículos rodoviários. 
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Embora as concentrações registadas para estes dois poluentes atmosféricos referidos 
estejam abaixo dos valores limite estipulados na legislação nacional, verificam-se 
pontualmente excedências para os parâmetros partículas em suspensão (PM10) e ozono 
(O3), estando estas situações associadas a dias com temperaturas muito elevadas e 
tráfego rodoviário elevado. 
 
 

 
  Fonte: DEGAS/CMA 

FIG. IV. 43 – Exemplo da Variação da Concentração Média de CO e NO2 ao 
Longo do Dia 

 
 
A nível mais local, na área do Terminal da Trafaria da OZ Energia não foram identificadas 
outras fontes poluentes relevantes além do tráfego rodoviário dado que na instalação não 
existem fontes fixas de emissão. 
 
O acesso ao Terminal faz-se através da localidade de Murfacém, mais precisamente pela 
Rua 1.º de Maio e Rua da Liberdade, que terminam nas instalações da OZ Energia e se 
desenvolvem a partir da N377-1. 
 
 
 
 
6.5 Condições de Dispersão de Poluentes Atmosféricos na Área do Projeto 

O conhecimento do regime geral dos ventos bem como da morfologia do terreno é 
fundamental nos estudos de previsão de dispersão de poluentes no ar, pois condicionam 
de forma significativa a qualidade do mesmo. 
 
De acordo com a informação constante no ponto 4 referente ao clima, os ventos 
predominantes na área de estudo são oriundos do quadrante Norte, mais 
especificamente de direção Norte (19%) mas sobretudo de direção Noroeste (32%), 
sendo, em termos de velocidades médias, os registos mais elevados de 8 km/h, 
correspondente à direção Noroeste. 
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A média anual de frequência de situações de calmaria, ou seja, em que a velocidade do 
vento é inferior a 1 km/h é de 1,7%, ocorrendo 0 dias por ano com ventos de velocidade 
superior a 55 km/h ou 36 km/h. 
 
Atendendo a estes dados, conclui-se que o rumo de ventos dominantes na região é de 
sentido Norte / Noroeste (51%), que associada à moderada velocidade do vento e à 
reduzida ocorrência de situações de calmaria, contribuem para uma boa dispersão dos 
poluentes atmosféricos. 
 
Um aspeto importante a referir, no respeitante às condições de dispersão dos poluentes, 
tem ainda a ver com a situação geográfica costeira da zona em estudo que, dadas as 
suas características em termos de regime de ventos e brisas, possibilita bons cenários de 
dispersão. 
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7. AMBIENTE SONORO 

7.1 Metodologia 

A caracterização do ambiente sonoro atual permitirá estabelecer uma base de referência 
para a avaliação dos impactes induzidos essencialmente na fase de construção e na fase 
de exploração do projeto. 
 

O trabalho desenvolvido teve como objetivo avaliar os níveis sonoros médios de longa 
duração, visando caracterizar a situação acústica de referência, isto é, a situação 
acústica anterior à alteração da armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ 
Energia, junto aos recetores sensíveis na sua envolvente. 

 
Deste modo, elaborou-se um estudo de ruído com o objetivo de caracterizar a situação 
de referência da zona em estudo para avaliar a capacidade de obtenção de situações 
acústicas compatíveis com as utilizações existentes, e as previstas, de forma a  
ser possível, a adoção de medidas de prevenção e/ou minimização, caso sejam 
necessárias. 
 
A caracterização do ambiente sonoro atual contemplou, numa primeira fase, uma 
identificação dos locais com ocupação humana e potencialmente afetados pelo ruído 
originado durante as fases de construção e exploração do projeto em estudo e, numa 
segunda fase, a realização de medições in situ na proximidade dos recetores sensíveis 
selecionados como representativos. 
 
Na recolha dos dados acústicos, adotou-se a metodologia constante na Norma 
Portuguesa NP ISO 1996:2011, Partes 1 e 2 “Acústica – Descrição, Medição e Avaliação 
do Ruído Ambiente”, no “Guia Prático Para Medições de Ruído Ambiente”, publicado pela 
APA, em outubro de 2011, e no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 
 
Dadas as características do projeto foram elaborados dois relatórios distintos, um 
referente ao normal funcionamento do Terminal da OZ Energia para o qual foram 
realizadas monitorizações acústicas nos dias 17 e 18 de agosto e um outro relatório 
referente à monitorização acústica associada a uma atividade pontual, mais 
concretamente à descarga de um navio, que ocorreu entre as 5h00 e as 22h00 do dia 11 
de agosto.  
 
As medições acústicas foram realizadas por um Laboratório Acreditado e os Relatórios 
de Ensaio elaborados são apresentados nos Anexos 7.1 e 7.2 do Volume III – Anexos 
Técnicos, referentes respetivamente ao normal funcionamento do Terminal da OZ 
Energia e com a atividade temporária de trasfega de um navio. 
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7.2 Disposições Legais 

A legislação em vigor em matéria de prevenção e controlo da poluição sonora 
(Regulamento Geral do Ruído (RGR) - Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro) visa a 
salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações, e estabelece o seguinte: 
 

Artigo 3.º 
Definições 

a) Atividade ruidosa permanente: a atividade desenvolvida, 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, comerciais e de serviços;  

 
b)Atividade ruidosa temporária: a atividade que, não constituindo um ato isolado, tenha 

carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 
habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais 
como obras de construção civil, espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e 
mercados; 

 
c) Avaliação acústica: a verificação da conformidade de situações específicas de ruído com 

os limites fixados 
 
d) Fonte de ruído: a ação, atividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura ou 

infraestrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em 
locais onde se faça sentir o seu efeito; 

(...) 
 
i) Indicador de ruído: o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que 

tenha uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano; 
 
j) Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden): o indicador de ruído, expresso em 

dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
 

Lden = 10 × log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10(Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10
] 

 
l) 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; 

 
m) Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening): 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 do entardecer representativos 
de um ano; 

 
n) Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight): 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 noturnos representativos de um ano; 

 
o) Mapa de ruído: o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, 

traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às 
quais corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A); 
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p) Período de referência: o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo 

a abranger as atividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 
i) Período diurno: 7–20 horas; 
ii) Período do entardecer: 20–23 horas; 
iii) Período noturno: 23–7 horas; 
 

q) Recetor sensível: o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, 
com utilização humana; 

 
(...) 
 
s) Ruído ambiente: o ruído global observado numa dada circunstância num determinado 

instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou 
longínqua do local considerado; 

 
t) Ruído particular: o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente 

identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 
 

u) Ruído residual: o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para 
uma situação determinada; 

 
v) Zona mista: a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 

seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de 
zona sensível; 

 
x) Zona sensível: 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; 

(...) 

 
 
O Art.º 11.º do mesmo diploma estabelece os valores limite de exposição aplicáveis em 
função da classificação das zonas como ”sensíveis” ou “mistas”. 
   

Artigo 11.º 
Valores limite de exposição 

1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 
seguintes valores limite de exposição: 
 
a)  As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 
 
b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 

dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 
 

(…) 
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2 – Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem 
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na 
sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes 
valores limite fixados no presente artigo. 

 
3 – 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 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). 

(…) 

 
A Câmara Municipal de Almada, através do Edital n.º 235/2013, aprovou a Carta de 
Zonamento Acústico para o Concelho bem como uma definição de classes de zonas 
mistas própria. Assim, e de acordo com o referido Edital, para a área do Concelho tem-
se, em termos de classes e respetivos limites: 
 
c) Zona Sensível – limite máximo para o Ln: 45 dB(A); limite máximo para Lden:  

55 dB(A); 
d) Zona Mista Tipo I - limite máximo para o Ln: 50 dB(A); limite máximo para Lden:  

60 dB(A); 
 

e) Zona Mista Tipo II - limite máximo para o Lden: 55 dB(A); limite máximo para Lden:  
65 dB(A). 

 
Deste modo a Câmara Municipal de Almada dividiu as suas zonas mistas em dois tipos 
de acordo com a sensibilidade ao ruído de cada uma delas. 
 
O diploma citado estabelece, complementarmente, no que respeita a atividades ruidosas 
permanentes, o seguinte: 
 

Artigo 13.º 
Atividades ruidosas permanentes 

 
1 – A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados 
estão sujeitos: 
 

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.ª; 

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor 
do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da 
catividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq 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 presente Regulamento, 
do qual faz parte integrante.” 

 
(…) 
 
5 – O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, 
para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou 
para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de receção igual ou 
inferior a 27 dB(A), considerando o estabelecido nos n.os 1 e 4 do anexo I. 

(…) 
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As definições de interesse para verificação do cumprimento do Art.º 13.º, atrás transcrito, 
são descritas no Anexo I do RGR e são: 
 

 Nível de avaliação (LAr): valor do LAeq do “ruído ambiente determinado durante a ocorrência 
do “ruído particular” corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do “ruído 
particular”, segundo a fórmula: 

 
LAr = LAeq +K1+K2, em que K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva. 

 
 Correção tonal, K1 e Correção impulsiva, K2: estes valores são K1=3 dB(A) ou  

K2=3 dB(A) se for detetado que as componentes tonais ou impulsivas, respetivamente, são 
características específicas do ruído particular, ou são K1=0 dB(A) ou K2=0 dB(A) se estas 
componentes não forem identificadas. Caso se verifique a coexistência de componentes tonais 
e impulsivas a correção a adicionar é de K1+K2=6 dB(A). 

 

a) método para detetar as características tonais do ruído dentro do intervalo de tempo 
de avaliação: verificar, no espectro de um terço de oitava, se o nível sonoro de uma 
banda excede o das adjacentes em 5 dB(A) ou mais, caso em que o ruído deve ser 
considerado tonal. 

 
 

b) método para detetar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de 
tempo de avaliação: determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, 
LAeq, medido em simultâneo com característica impulsiva e fast. Se esta diferença for 
superior a 6 dB(A), o ruído deve ser considerado impulsivo. 

 

• Fator de Correção D: valor a adicionar aos valores limite da diferença entre o LAeq do “ruído 
ambiente” que inclui o “ruído particular” corrigido (LAr) e o LAeq do “ruído residual” 
(estabelecidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º); 

 
Valor da relação percentual (q) entre a Duração 
acumulada de ocorrência do ruído particular e a 

duração total do período de referência 
D, em dB(A) 

q « 12,5% 4 

12,5% ‹ q « 25% 3 

25% ‹ q « 50% 2 

50% ‹ q « 75% 1 

q › 75% 0 

Nota: Exceções à tabela anterior para o período noturno não são aplicáveis 
os valores de D=4 e D=3, mantendo-se D=2 para valores percentuais 
inferiores ou iguais a 50%. Excetua-se desta restrição a aplicação de D=3 
para atividades com horário de funcionamento até às  
24 horas. 

 
 

Artigo 15º  
Licença especial de ruído 

 
5 – A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica 
condicionada ao respeito nos recetores sensíveis do valor limite do indicador LAeq do ruído 
ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno. 
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7.3 Caracterização da Zona e dos Locais de Avaliação 

As campanhas de medição dos níveis de ruído ambiente foram realizadas em 2 locais 
distintos considerados como representativos do ambiente acústico nos recetores mais 
expostos ao ruído: 
 

• O ponto 1 situado na Quinta do Buxo, que consiste numa quinta com uma 
habitação isolada, localizado a cerca de 450 m a sul do Terminal da OZ Energia 
junto da via de acesso ao Terminal; 

• O ponto 2 localizado na zona urbana da Trafaria, junto das habitações mais 
expostas ao ruído do Terminal em estudo. 

 
 
As principais fontes de ruído existentes na envolvente de cada um dos locais 
selecionados assim como as características dos pontos de medição considerados nesta 
avaliação encontram-se descritos no Quadro IV. 38. 
 

Quadro IV. 38 – Locais de Medição do Ruído Ambiente 

Ponto Coordenadas Descrição Fontes de 
Ruído Foto 

P1 
38º 40’ 17.26’’ N 

9º 13’ 29.39’’ W 

Distância à fonte(1): 468 m.  
Distância ao recetor: 56 m. 

Altura da fonte: -20 m.  
Altura do microfone:  4 m. 

 
Obstáculos à propagação 

de ruído: Vegetação e 
orografia 

Natureza e condições do 
solo: Asfalto 

Trafego 
rodoviário da 

Rua 1º de 
Maio que dá 
acesso ao 
Terminal. 
Fontes 
naturais 

 

P2 
38º 40’ 26.39’’ N 

9º 13’ 52.37’’ W 

Distância à fonte(1): 369 m.  
Distância ao recetor: 7 m. 
Altura da fonte: 5 m. Altura 

do microfone: 4 m. 
Obstáculos à propagação 

de ruído: Vegetação e 
orografia 

Natureza e condições do 
solo: Asfalto 

Trafego 
rodoviário da 

Avenida 
Bulhão Pato. 

Fontes 
naturais. 
Atividade 
humana. 

 

(1) Distância ao Terminal da Trafaria da OZ Energia 

 
 
Na FIG. IV. 44 apresenta-se representada sobre fotografia aérea a localização de cada 
um dos pontos de medição. 
 
De acordo com a Carta de Zonamento Acústico da Câmara Municipal de Almada, o ponto 
P1 encontra-se dentro de uma zona com classificação de sensível cujos limites são 
Ln<45 dB(A) e Lden <55 dB(A), e o ponto P2 encontra-se dentro de uma zona com 
classificação de mista tipo I cujos limites são Ln <50 dB(A) e Lden <60 dB(A). 



P2

P1

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus
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7.4 Caracterização do Ambiente Sonoro 

7.4.1 Representatividade das Medições 

A amostragem contemplou várias medições em dias distintos, por ponto de medição e 
período de referência, garantindo a representatividade do período de um ano, no âmbito 
do critério “dos valores limite de exposição”. Foi feita a extrapolação para um nível sonoro 
de longa duração, pela consideração das variações meteorológicas anuais sobre os 
níveis sonoros obtidos nas amostras parciais recolhidas.  
 
O levantamento acústico consistiu na medição in situ dos valores do nível sonoro 
equivalente (LAeq) nos três períodos de referência (período diurno, entardecer e noturno) 
assumidos pelos indicadores de ruído definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro (Ld, Le e Ln) em dB(A), a que poderão ser aplicadas disposições ou limitações 
legais. Foram realizadas medições em duas situações distintas: 
 

• O ruído ambiente sem que estivesse qualquer navio a efetuar a trasfega de 
produto no Terminal da Trafaria da OZ Energia, que corresponde à situação 
normal de funcionamento do Terminal dado em média descarregarem no total 
cerca de 35 navios por ano na instalação; 

• O ruído ambiente quando um navio efetua a trasfega de produto no Terminal. 
 
 
Refira-se que para a primeira situação foram realizadas duas medições por período, em 
cada ponto, em conformidade com os critérios de acreditação transitórios relativos à 
representatividade das amostragens de acordo com o novo Regulamento Geral do Ruído. 
Para a situação do navio em operação de trasfega não foram efetuadas medições em 
dias diferentes visto que esta operação acontece poucas vezes durante o ano e por outro 
lado é sempre muito semelhante em termos processuais. 
 
As medições de ruído foram realizadas no período diurno, no período de entardecer e no 
período. 
 
A partir dos níveis sonoros registados e tendo por base os critérios da legislação aplicável 
foi avaliado o grau de poluição sonora da área em estudo, através de cálculo do Lden, 
tendo sido realizada a comparação destes valores e dos valores registados do Ln, com a 
legislação vigente. 
 
 
 
7.4.2 Procedimentos de Medição 

Os ensaios acústicos contemplaram medições nos períodos de referência diurno, 
entardecer e noturno, nos dias 11, 17 e 18 de agosto de 2015, através de amostragens 
em condições representativas da zona (atividades locais, tráfego rodoviário, etc.) e, com 
duração adequada face às flutuações dos estímulos sonoros presentes, de acordo com o 
referido no “Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente”, emitido pela APA, em 
outubro de 2011. 
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As medições foram realizadas na proximidade dos recetores sensíveis identificados, com 
o microfone direcionado para o Terminal da Trafaria da OZ Energia, a uma altura de  
4,0 m do solo, dado que os recetores sensíveis avaliados se situam ao nível do piso 
térreo, e a distâncias superiores a 3,5 m de qualquer estrutura refletora.  
 
As medições foram realizadas na ausência de chuva e de fortes inversões de 
temperatura perto do solo, em condições de tempo seco e velocidades do vento fracas a 
moderadas, ao nível dos pontos de medição. 
 
 
 
7.4.3 Equipamentos de Medição 

O equipamento de medição utilizado encontra-se descrito no Quadro IV. 39. 
 
Nas medições utilizou-se um sonómetro equipado com um protetor de vento para evitar 
sinais espúrios de baixa frequência devidos ao vento. 
 
Foi ainda utilizado um tripé para garantir estabilidade ao sistema de medida. O 
equipamento foi convenientemente calibrado com um calibrador sonoro antes do início 
das medições. A calibração foi confirmada no final de cada sessão de medições, não se 
tendo verificado desvios das posições de calibração. 
 

Quadro IV. 39 – Instrumentação Utilizada 

Equipamento 

Características Rastreabilidade 

Marca Modelo N.º Série 
Organismo de 

Verificação 
Metrológica 

Boletim de 
Verificação / 
Calibração 

Data de 
verificação / 
calibração 

Sonómetro 
Integrador Classe 

1 
Rion NA-27 NA-27 ISQ 

CACV152/14 
245.70/15.33349  

2014-02-07 
2015-02-11 

Calibrador Rion NC-74 51241398 ISQ CACV147/15 2015-02-11 

Anemómetro; 
Termo higrómetro  

Testo 435-2 01316464 ISQ 
CGAS111/14 
CHUM500/14 

2014-03-05 
2014-02-14 

Distanciómetro kestrel 4500 575850    

 
 
 
7.4.4 Condições Meteorológicas 

As medições da temperatura, da humidade e da velocidade do vento foram realizadas 
com equipamentos devidamente calibrados. Durante as medições o céu encontrava-se 
pouco nublado a limpo, com condições atmosféricas de tempo seco e vento fraco a 
moderado. 
 
Em todas as medições foram verificadas condições de propagação favoráveis. As 
condições meteorológicas registadas nos períodos e nas duas situações avaliadas são as 
constantes no Quadro IV. 40 e no Quadro IV. 41. 
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Quadro IV. 40 – Condições das Medições Efetuadas Sem Operação de Trasfega de Navios 

Ponto de 
Medição 

Período de 
Referência 

Dados da Medição Condições Meteorológicas Contagens de Tráfego 

Data Hora inicio 
(hh:mm) 

Hora Fim 
(hh:mm) T (ºC) 

v.v. 
(m/s) 

(média) 
Dir. Hr (%) 

Estrada Local 

V.Ligeiros V.Pesados 

P1 

Diurno 

17-08-2015 15:30 15:45 32,0 1,13 N 33,4 1 1 

17-08-2015 15:46 16:01 31,8 1,07 N 32,9 - 1 

18-03-2015 08:46 09:01 31,5 0,88 N 33,4; - 1 

Entardecer 

17-08-2015 20:15 20:30 19,7 3,42 N 79,7 - - 

17-08-2015 20:31 20:46 19,8 3,70 N 80,0 - - 

18-03-2015 21:05 21:20 19,7 1,24 N 79,8 - - 

Noturno 

17-08-2015 06:15 06:30 19,7 0,79 N 79,8 - - 

17-08-2015 06:32 06:47 19,8 0,69 N 80,1 - - 

18-03-2015 05:40 05:55 19,5 0,54 N 75,6 - - 

P2 

Diurno 

17-08-2015 14:26 14:41 31,4 0,98 N 32,7 4  

17-08-2015 15:01 15:16 31,7 0,77 N 32,4 8 4 

18-08-2015 09:34 09:49 31,4 0,86 N 31,9 8 4 

Entardecer 

17-08-2015 21:04 21:19 19,5 2,42 N 79,1 8 - 

17-08-2015 21:20 21:35 19,4 2,51 N 78,6 12 - 

18-03-1900 20:20 20:35 19,9 0,87 N 77,5 4 - 

Noturno 

18-08-2015 05:21 05:36 19,9 0,88 N 79,3 - - 

18-08-2015 05:36 05:51 20,0 0,69 
N 

78,7 - - 

18-08-2015 06:23 06:38 19,8 0,74 N 78,5 - - 

 
 

Quadro IV. 41 – Condições das Medições Efetuadas Com Atividade de Trasfega de Navio 

Ponto de 
Medição 

Período de 
Referência 

Dados da Medição Condições Meteorológicas Contagens de Tráfego 

Data Hora Inicio 
(hh:mm) 

Hora Fim 
(hh:mm) 

T (ºC) 
v.v. 

(m/s) 
(média) 

Dir. Hr (%) 
Estrada Local 

V.Ligeiros V.Pesados 

P1 

Diurno 

11-08-2015 14:25 14:40 30,0 0,81 N 38,1 - - 

11-08-2015 14:41 14:56 30,9 0,64 N 36,3 1 1 

11-08-2015 14:57 15:12 31,0 0,68 N 37,4 2 1 

Entardecer 

11-08-2015 20:09 20:24 21,0 1,39 N 73,2 - - 

11-08-2015 20:26 20:41 20,5 1,21 N 73,8 - - 

11-08-2015 20:43 20:58 20,3 1,12 N 74,1 - - 

Noturno 

11-08-2015 06:13 06:28 19,5 1,98 N 82,9 - - 

11-08-2015 06:28 06:43 19,8 1,78 N 82,8 - - 

11-08-2015 06:44 06:59 19,7 1,67 N 82,2 - - 
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(Cont.) 

Ponto de 
Medição 

Período de 
Referência 

Dados da Medição Condições Meteorológicas Contagens de Tráfego 

Data Hora Inicio 
(hh:mm) 

Hora Fim 
(hh:mm) T (ºC) 

v.v. 
(m/s) 

(média) 
Dir. Hr (%) 

Estrada Local 

V.Ligeiro
s/hora 

V.Pesados/ 
hora 

P2 

Diurno 

11-08-2015 13:18 13:33 31,0 0,74 N 36,5 12 4 

11-08-2015 13:38 13:43 31,2 0,64 N 36,4 16 4 

11-08-2015 13:59 14:14 31,2 0,68 N 36,3 12 4 

Entardecer 

11-08-2015 21:12 21:27 31,0 0,74 N 36,5 12 4 

11-08-2015 21:33 21:48 31,0 0,74 N 36,5 12 4 

11-08-2015 21:51 02:06 31,0 0,74 N 36,5 12 4 

Noturno 

11-08-2015 05:15 05:30 19,4 1,84 N 83,7 - - 

11-08-2015 05:31 05:46 19,5 1,02 N 83,2 - - 

11-08-2015 05:49 06:04 19,5 1,04 N 83,0 - - 

 
 
 
7.4.5 Resultados Obtidos 

Tal como referido anteriormente, na área envolvente do Terminal da OZ Energia, ocorrem 
recetores a distâncias significativas sendo os mesmos constituído maioritariamente por 
habitações de 1 piso e mais pontualmente de 2 pisos. As medições acústicas foram 
efetuadas em posições representativas dos recetores com interesse para a presente 
avaliação, tendo em conta as características normais de dispersão dos campos sonoros 
em presença. 
 
 
 
7.4.5.1 Condições Normais de Funcionamento da Instalação 

No Quadro IV. 42 são apresentados os valores do nível sonoro ambiente registados nos 
locais selecionados, em cada uma das campanhas de monitorização e períodos de 
referência (diurno, entardecer e noturno). Estes valores são representativos das 
condições de ambiente sonoro correspondentes à situação normal de funcionamento do 
Terminal sem trasfega de navio. 
 
Não foram detetadas quaisquer componentes totais ou impulsivas durante as medições. 
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Quadro IV. 42 – Níveis Sonoros LAeq Registados em Condições Normais de Funcionamento  

Pontos de 
Medição Descrição da Zona 

LAeq
(1) [dB(A)] 

D E N 

P1 

Os obstáculos à propagação de ruído eram a 
vegetação e orografia. As fontes de ruído na 
envolvente eram o tráfego rodoviário da Rua 
1º de Maio e ruídos de origem natural 

50,5 47,4 42,6 

50,3 46,1 43,6 

49,6 45,1 43,0 

P2 

Os obstáculos à propagação de ruído 
existente na área eram a vegetação e 
orografia. As fontes de ruído na envolvente 
eram o tráfego rodoviário da Avenida Bulhão 
Pato, atividades humanas e ruídos de 
origem natural 

53,0 48,2 43,4 

53,3 48,4 44,3 

53,5 48,6 44,5 

1 – Nível sonoro LAeq registado in situ, nos períodos de referência: D – Diurno; E – Entardecer; N – Noturno. 

 
 
No Quadro IV. 43 apresentam-se os valores dos indicadores de ruído Ld, Le e Ln e Lden, 
calculados para cada um dos recetores.  
 
Para determinação dos valores do indicador de ruído regulamentar Lden precedeu-se à 
ponderação dos valores médios correspondentes aos períodos diurno, entardecer e 
noturno, acima indicados, de acordo com a expressão matemática seguinte, em dB(A): 
 

Lden = 10 × log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10(Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10
] 

 

Quadro IV. 43 – Indicadores de Ruído em Condições de Funcionamento Normais 

Ponte de 
Medição 

Indicadores de Ruído 
[dB(A)] 

Ld Le Ln Lden 

P1 50 46 43 51 

P2 53 48 44 54 

 
 
No Quadro IV. 44 apresentam-se os valores médios obtidos para os indicadores de ruído 
Lden e Ln, para os locais de interesse, utilizados para verificação do cumprimento dos 
valores limite impostos regulamentarmente e as conclusões face ao enquadramento legal 
aplicável. 
 
Atendendo à classificação definida em instrumentos de planeamento territorial pela 
Câmara Municipal de Almada, os valores limite são para o ponto P1, Ln <45 dB(A) e  
Lden < 55 dB(A), e para o ponto P2 Ln <50 dB(A9 e Lden <60 dB(A). 
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Quadro IV. 44 – Análise dos Valores Limite de Exposição 

Pontos de 
Medição 

Acústica (1) 

Classificação 
de Zona 

Valores Limite 
[dB(A)] 

Valores Obtidos 
[dB(A)] Cumprimento dos 

Valores Limite 
Lden Ln Lden Ln 

P1 Zonas sensíveis 55 45 51 43 Cumpre 

P2 Zonas mistas 
tipo I 

60 50 54 44 Cumpre 

 
 
Note-se que nos pontos P1 e P2 não foi detetado qualquer ruído proveniente do Terminal 
da OZ Energia durante as medições e como tal os valores medidos não dizem respeito às 
atividades ocorrentes dentro do recinto industrial do Terminal. Para este facto contribui a 
elevada distância a que se encontra o ponto P1 do Terminal (cerca de 430 m) e para no 
ponto P2 o tráfego rodoviário próximo existente assim como as condições orográficas e 
de relevo que se observam. 
 
De salientar que em qualquer um dos pontos de medição se registou o cumprimento dos 
valores limites definidos para a respetiva classificação da zona. 
 
 
 
 
7.4.5.2 Durante Operação de Trasfega de Navio 

No Quadro IV. 45 são apresentados os valores do nível sonoro ambiente registados nos 
locais selecionados, em cada uma das campanhas de monitorização e períodos de 
referência (diurno, entardecer e noturno). Estes valores são representativos das 
condições de ambiente sonoro correspondentes à atividade de trasfega de um navio no 
Terminal da OZ Energia.  
 

Quadro IV. 45 – Níveis Sonoros LAeq Registados Durante a Operação de Trasfega de Navio 

Ponto de 
Medição Descrição da Zona 

LAeq(
1) [dB(A)] 

D E N 

P1 

Os obstáculos à propagação de ruído eram a 
vegetação e orografia. As fontes de ruído na 
envolvente eram o tráfego rodoviário da Rua 1º 
de Maio e ruídos de origem natural. 

48,2 47,7 46,9 

49,9 45,9 45,9 

52,3 46,8 45,3 

P2 

Os obstáculos à propagação de ruído existente 
na área eram a vegetação e orografia. As fontes 
de ruído na envolvente eram o tráfego rodoviário 
da Avenida Bulhão Pato, ruído de bombagem 
distante proveniente do Terminal, atividades 
humanas e fontes naturais.  

55,5 49,7 44,4 

57,1 49,7 45,1 

55,9 49,6 46,5 

1 – Nível sonoro LAeq registado in situ, nos períodos de referência: D – Diurno; E – Entardecer; N – Noturno  
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No Quadro IV. 46 apresentam-se os valores dos indicadores de ruído Ld, Le e Ln e Lden, 
calculados para os cada um dos recetores. 
 

Quadro IV. 46 – Indicadores de Ruído Durante Operação de Trasfega 

Pontos de 
Medição 

Indicadores de Ruído 
[dB(A)] 

Ld Le Ln Lden 

P1 50 47 46 53 

P2 56 50 45 56 

 
 
No Quadro IV. 47 apresentam-se os valores médios obtidos para os indicadores de ruído 
Lden e Ln, para os locais de interesse, utilizados para verificação do cumprimento dos 
valores limite impostos regulamentarmente e as conclusões face ao enquadramento legal 
aplicável. 
 
De referir que dada a reduzida frequência e duração da operação de trasfega de navios 
no Terminal não foi possível efetuar as medições em dias diferentes tal como 
estabelecido pela Nota Técnica da APA. 
 

Quadro IV. 47 – Análise dos Valores Limite de Exposição 

Classificação 
de Zona 

Pontos de 
Medição 

Valores Limite 
[dB(A)] 

Valores Obtidos 
[dB(A)] Cumprimento dos 

Limite de Exposição 
Lden Ln Lden Ln 

Zonas sensíveis P1 55 45 53 46 Não cumpre 

Zonas mistas 
tipo I 

P2 60 50 56 45 Cumpre 

 
 
Salienta-se que no ponto P1 durante as medições não foi detetado qualquer ruído 
proveniente do Terminal e como tal os valores medidos não dizem respeito às atividades 
ocorrentes dentro da instalação. Para este facto contribui a elevada distância a que se 
encontra o ponto P1 do Terminal (cerca de 450 m). 
 
Pela análise dos valores apresentados no quadro anterior, verifica-se os valores 
estabelecidos para o ponto P2 são cumpridos e que no caso do ponto P1 registou-se no 
período noturno um valor ligeiramente superior ao definido. 
 
De qualquer modo é de salientar que mesmo na eventualidade remota do nível de ruído 
no período noturno no ponto P2 ter uma contribuição da operação de trasfega, algo não 
detetado durante as medições, as operações de descarga ocorrem cerca de 35 vezes por 
ano com uma duração inferior a 24 h ou seja em menos de 10% do ano, pelo que em 
termos globais existe cumprimento dos valores limite definidos para o local. 
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7.5 Considerações Finais  

Tal como seria expectável, verifica-se que os níveis de ruído ambiente, em qualquer um 
dos locais de medição, nos período diurno e entardecer, são superiores ao período 
noturno, o que tem origem na maior atividade humana, nomeadamente tráfego rodoviário. 
 
Por outro lado, não existem diferenças significativas, nos pontos analisados, entre o ruído 
ambiente registado durante a trasfega e quando esta não ocorre. Durante as medições foi 
difícil distinguir o ruído da operação de trasfega, sendo que apenas no ponto P2 foi 
possível identificar este ruído mas muito distante e reduzido e no ponto P1 não foi audível 
qualquer ruído proveniente do Terminal.  
 
As fontes de ruído verificadas no ponto P1 estão relacionadas com o tráfego rodoviário e 
fontes naturais como vento nas árvores, pássaros e cigarras. Conclui-se assim que as 
diferenças de ruído verificadas entre ambas as situações analisada não estão 
diretamente relacionadas com o ruído proveniente do Terminal. 
 
O ponto P2 verifica níveis de ruído superiores ao ponto P1 contribuindo para isto a 
proximidade de mais vias de tráfego e o facto de este ser mais intenso.  
 
Pela análise dos valores de Lden e Ln apresentados anteriormente conclui-se, que 
atualmente, são cumpridos os valores estabelecidos na legislação em vigor, nos pontos 
onde foi desenvolvida a caracterização acústica, e que correspondem aos recetores 
sensíveis mais próximos do Terminal da Trafaria da OZ Energia. 
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8. RESÍDUOS E CONTAMINAÇÃO DE SOLOS 

8.1 Metodologia 

A caracterização dos resíduos produzidos atualmente no Terminal da Trafaria foi 
efetuada com base nos dados do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) de 
2014, fornecido pela OZ Energia. 
 
A metodologia seguida nesta caracterização compreendeu o levantamento da situação 
atual no que respeita à: 
 

• Identificação dos tipos de resíduos, definidos pelo respetivo código de acordo com 
a Lista Europeia de Resíduos (LER) e a sua classificação em termos de 
perigosidade; 

• Quantificação dos resíduos produzidos por tipo (código LER); 

• Gestão dos resíduos com a identificação dos operadores de gestão de resíduos e 
respetivo destino final. 

 
 
Nesta caracterização foi tida em consideração a Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, 
que aprova a Lista Europeia de Resíduos (Anexo I), as características de perigo 
atribuíveis aos resíduos (Anexo II) e as operações de valorização e eliminação de 
resíduos (Anexo III), e o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, que aprova o 
regime geral de gestão de resíduos. 
 
A caracterização do estado de contaminação dos solos no Terminal da Trafaria foi 
efetuada com base no estudo “Avaliação da qualidade dos solos e águas subterrâneas e 
análises de risco no Terminal da Trafaria” de 2009 assim como nos levantamentos de 
campo. 
 
 
 
 
8.2 Caracterização dos Resíduos 

O Terminal da Trafaria da OZ Energia produz vários tipos de resíduos de diversas 
origens e que apresentam destinos diferentes consoante as suas características. 
 
No Quadro IV. 48 apresentam-se os resíduos perigosos e não perigosos produzidos, para 
os quais se identificam as quantidades produzidas, a sua classificação (segundo o código 
LER), assim como o destino final. 
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Quadro IV. 48 – Identificação e Destino dos Resíduos Produzidos 

Resíduo 

Classificação 
Quantidade 
Produzida 

(t) 
Operação Destinatário Código 

LER 
Designação 

13 02 08 Outros óleos de motores, 
transmissão e lubrificação Perigoso 4,30 R13 José Maria Ferreira & Filhos, 

Lda. 

13 05 07 Água com óleo proveniente 
dos separadores óleo/água Perigoso 13,10 R9 

Carmona – Sociedade de 
Limpeza e Tratamento de 

Combustíveis, S.A. 

15 01 02 Embalagens de plástico Não perigoso 4,80 R13 
Carmona – Gestão Global de 

Resíduos Perigosos, S.A. 

15 01 02 Embalagens de plástico Não perigoso 0,66 R13 
Carmona – Sociedade de 
Limpeza e Tratamento de 

Combustíveis, S.A. 

16 07 08 Resíduos contendo 
hidrocarbonetos Perigoso 1,96 R13 

Carmona – Sociedade de 
Limpeza e Tratamento de 

Combustíveis, S.A. 

16 10 01 
Resíduos líquidos aquosos 
contendo substâncias 
perigosas 

Perigoso 4,82 R13 
Carmona – Sociedade de 
Limpeza e Tratamento de 

Combustíveis, S.A. 

17 01 07 

Misturas de betão, tijolos, 
ladrilhos, telhas e materiais 
cerâmicos não abrangidos 
em 17 01 06 

Não perigoso 15,44 D1 GreenAll Life – Reciclagem, 
Aterro e Ambiente, Lda. 

20 02 01 Resíduos biodegradáveis Não perigoso 24,4 D15 Colmora – Gestão de 
Resíduos perigosos, S.A. 

Legenda: 
D1 – Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo aterro sanitário) 
R9 – Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos 
R13 – Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 
Fonte: Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) do Terminal da Trafaria da OZ Energia de 2014 

 
 
 
Constata-se que uma parte significativa dos resíduos produzidos em 2014 foram 
enviados para reciclagem / reutilização. 
 
Os resíduos produzidos no Terminal da Trafaria são eliminados ou valorizados no exterior 
da instalação, não sendo sujeitos a nenhuma operação no interior do Terminal. Os 
operadores responsáveis pelo transporte e destino final dos resíduos estão licenciados 
para o efeito. 
 
De salientar que o Terminal da Trafaria dispõe de um Plano de Gestão de Resíduos, o 
qual dá cumprimento aos requisitos impostos pela legislação em vigor e garante a 
prevenção e controlo de poluição, assim como o encaminhamento adequado de resíduos 
para destino final através da implementação de boas práticas: 
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8.3 Caracterização da Contaminação dos Solos 

O Terminal da Trafaria, o qual ocupa uma área total aproximada de 80 000 m2, iniciou a 
sua atividade nos anos 60 do século passado com a construção de tanques para 
armazenagem de combustíveis líquidos, óleos lubrificantes, produtos químicos e gases 
de petróleo liquefeitos. 
 
Para instalar o Terminal na encosta original foram construídos cinco socalcos para 
implantação dos vários componentes da instalação, assentando principalmente sobre 
materiais silto-argilosos de média a baixa permeabilidade. 
 
Os socalcos encontram-se todos pavimentados e, de uma forma geral, com o pavimento 
em bom estado. Os taludes existentes entre cada socalco não estão pavimentados. 
 
No âmbito do estudo de “Avaliação da qualidade dos solos e águas subterrâneas e 
análise de riscos no Terminal da Trafaria”, de 2009 foram recolhidas e analisadas várias 
amostras de solos (ver Anexo 8 do Volume III – Anexos Técnicos), tendo-se constatado 
que apenas as amostras de solo recolhidas na zona do cais (intercetor de águas  
sujas e antiga zona de carga de químicos) e na antiga ilha de carga de camiões, 
apresentavam compostos em concentrações superiores aos standards de Ontário para 
hidrocarbonetos. 
 
No caso da amostra localizada na antiga ilha de carga de camiões, os hidrocarbonetos 
que superavam os valores de referência pertencem às cadeias C10-C16 e correspondem 
a uma amostra muito superficial (0,4-0,6 m de profundidade), cujo impacto não terá 
penetrado profundamente no terreno, pelo que esta contaminação pode estar associada 
a pequenos derrames superficiais que terão ocorrido durante a época em que se 
realizava a carga de camiões nessa zona. 
 
No caso da amostra na zona do cais, foi detetado cheiro a hidrocarbonetos  
desde a superfície até ao nível freático (tanto a 0,5-0,6 m como a 4,0-4,2 m de 
profundidade), pelo que foi considerado que se encontra muito próximo do foco que 
originou a contaminação.  
 
Esta amostra foi recolhida na zona onde antigamente se realizavam as cargas de 
produtos químicos, próxima ao intercetor subterrâneo de águas sujas, sendo os 
hidrocarbonetos que ultrapassavam os valores de referência, os de frações ligeiras e 
principalmente os aromáticos. Esta contaminação atingiu o nível freático uma vez que o 
material é mais permeável, podendo estes compostos serem derivados de derrames 
superficiais ocorridos nessa zona na época da carga de químicos (Toluol, Xilol, Heptano, 
Hexano) ou de algumas perdas pontuais do intercetor de águas sujas. 
 
Resumindo, as contaminações verificadas encontram-se em duas zonas de carga, bem 
delimitadas no espaço, não existindo registo de contaminação na área de intervenção do 
projeto. 
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9. FATORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

9.1 Metodologia 

Neste ponto apresenta-se a caracterização dos fatores ecológicos ocorrentes na área em 
estudo tendo em conta o seu valor e sensibilidade florística e faunística e considerando a 
correlação existente entre estes dois componentes do ecossistema. 
 
O seu estudo desenvolveu-se a partir da organização e síntese da informação disponível 
e do estabelecimento das referências gerais sobre os ecossistemas e habitats ocorrentes 
na área em análise. 
 
Realizou-se ainda o aprofundamento da análise da área, através de reconhecimentos de 
campo que possibilitaram a complementação da bibliografia disponível para a área em 
estudo por confirmação e/ou correção da mesma, no que diz respeito aos ecossistemas 
terrestres. 
 
Os levantamentos de campo foram realizados em julho de 2015, tendo-se utilizado a 
metodologia adequada, nomeadamente, a metodologia de “transect lines” varrendo a 
envolvente terrestre direta do local do projeto. Os levantamentos florísticos fizeram-se por 
observação direta enquanto os faunísticos foram realizados por observação visual direta, 
deteção auditiva e observação indireta através de identificação de vestígios. 
 
Foi ainda efetuada uma análises individualizada para os ecossistemas marinhos, embora 
as ações de projeto não interfiram diretamente com este meio, com o objetivo de ter uma 
perspetiva global do estado atual. 
 
 
 
 
9.1.1 Ecossistemas Terrestres 

A caracterização da flora, vegetação e habitats foi efetuada no essencial em duas fases. 
 
Numa primeira fase procedeu-se à caracterização ecológica da região onde se insere o 
projeto. 
 
Numa segunda fase foi efetuada a caracterização da flora, vegetação e habitats tendo 
como objetivos fundamentais os seguintes:  
 

• A identificação de habitats e comunidades vegetais classificados e de outras 
áreas de particular interesse ecológico adjacentes ou potencialmente afetadas 
pelo projeto; 

• A identificação das espécies vegetais com estatuto de conservação/protegidas a 
nível nacional e internacional; 

• A caracterização da cobertura das várias espécies nas várias unidades 
ecológicas. 
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Elaborou-se, nesta sequência, um conjunto de figuras que enquadram graficamente a 
situação existente. 
 
A metodologia utilizada na caracterização dos valores faunísticos privilegiou, além das 
espécies presentes, a análise da interferência sobre as áreas naturais com maior 
interesse conservacionista, assim como os principais corredores ecológicos abrangidos 
pelo projeto. 
 
Esta caracterização teve como principais objetivos fundamentais os seguintes: 
 

• Identificação das espécies de ocorrência potencial; 

• Valorização das espécies existentes na área, com definição das espécies 
prioritárias (de acordo com a sua sensibilidade biológica e relevância das 
respetivas populações); 

• Caracterização da comunidade faunística, através de vários parâmetros; 

• Identificação e caracterização dos principais corredores ecológicos; 

• Determinação de eventuais situações de disfunção ecológica; 

• Identificação de áreas sensíveis (em sentido lato: áreas classificadas, áreas de 
ocorrência de espécies prioritárias, áreas de ocorrência simultânea de várias 
espécies prioritárias, áreas de habitats raros na região, áreas que albergam 
comunidades com elevada riqueza específica de um determinado grupo 
faunístico). 

 
 
 
9.1.2 Ecossistemas Marinhos 

Não obstante não estarem contempladas quaisquer intervenções em meio marítimo-
fluvial, a caracterização dos ecossistemas marinhos pretendeu identificar os tipos de 
substratos marinhos, as biocenoses existentes e as macro-espécies de que são 
constituídas essas biocenoses, no sentido de averiguar os eventuais impactes de 
possíveis derrames na fase de construção e exploração. 
 
Este ponto foi articulado com a qualidade ecológica da água (ponto 5.2.2.3), sendo aqui 
sintetizados os principais resultados obtidos. 
 
Em termos gerais, foram desenvolvidas as seguintes etapas: 
 

• Recolha bibliográfica sobre as comunidades florísticas e faunísticas; 
 

• Caracterização das comunidades, em termos de espécies e estatuto de 
conservação. 
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9.2 Áreas de Conservação da Natureza 

Apesar de na área de projeto não existir qualquer área de conservação da natureza, a 
região envolvente enquadra-se numa rede ecológica que inclui algumas áreas de 
conservação da natureza, nomeadamente Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 227/98, de 17 de julho, Sítios da Rede Natura 2000, classificados nos termos do 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-lei n.º 49/2005, de 24 de 
fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro e Zonas de Proteção 
Especial (ZPE’s) classificadas ao abrigo da Diretiva 79/409/CEE.  
 
A Portaria n.º 829/2007, de 1 de agosto classificou os Sítios da Rede Natura 2000 (1º e 
2ª Fase) como Sítios de Interesse Comunitário (SIC). Encontram-se igualmente incluídas 
nestas áreas de conservação, as Important Bird Areas (IBA), cujos critérios se encontram 
compatíveis com os princípios de criação das ZPE's, previstos na Diretiva 79/409/CEE. 
 
Na FIG. IV. 45 apresenta-se o enquadramento regional do projeto em estudo face às 
áreas de conservação de natureza ocorrentes, verificando-se que apenas na envolvente 
alargada à área em estudo, é possível encontrar áreas de conservação e que são as 
seguintes: 
 
 

• Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica 
 
Localizada a cerca de 3,4 km do local do projeto, para Sul. 
 
 

• SIC Estuário do Tejo (PTCON0009) 
 
Localizado a Nascente do Terminal, a cerca de 14,8 km. 
 
 

• ZPE Estuário do Tejo (PTZPE0010) 
 
Igualmente localizada a Nascente do projeto, a cerca de 14,3 km para Nascente.  
 
 

• IBA Estuário do Tejo (PT021) 
 
Localizada a Nascente do local do projeto, estando a 14,6 km de distância. 
 
 
Ao nível do PROF da Área Metropolitana de Lisboa (PROF AML), observam-se alguns 
corredores ecológicos na envolvente alargada, mas que não atravessam a área do 
projeto, sendo que o mais próximo está a mais de 10 km. 
 
Conclui-se assim, em síntese, que o Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL do 
Terminal da Trafaria não afeta diretamente qualquer área protegida ou corredor 
ecológico. 
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FIG. IV. 45 – Áreas de Interesse Conservacionista 

 
 
 
 
9.3 Ecossistemas Terrestres 

9.3.1 Flora e Vegetação 

9.3.1.1 Enquadramento ecológico 

Segundo Franco (2000), a área em estudo encontra-se inserida na Região Centro-Sul 
Plistocénico, com predomínio natural da azinheira (Quercus rotundifolia).  
 
Ainda segundo a classificação ecológica de Pina Manique e Albuquerque (1982), a área 
em estudo enquadra-se no andar basal (com altitudes inferiores a 400 m) e na zona fito-
climática Atlante-Mediterrânica (AM) as quais se encontram indicadas na FIG. IV. 46. 
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FIG. IV. 46 – Carta Fitoclimática (Albuquerque, Pina Manique, 1982) 

 
 
São espécies características da zona fito-climáticas Atlante-Mediterrânica (AM), o 
zambujeiro (Olea europea ssp. sylvestris), o sobreiro (Quercus suber) e o carvalho 
português (Q. lusitanica). 
 
De acordo com Costa et al. (1998), a área de estudo encontra-se enquadrada nas 
seguintes zonas biogeográficas (FIG. IV. 47): 
 

REGIÃO Mediterrânica 

 SUB-REGIÃO Mediterrânica Ocidental 

  SUPERPROVÍNCIA Mediterrânica Ibero-Atlântica 

  PROVÍNCIA Gaditano-Onubo-Algarviense 

   SECTOR Ribatagano-Sadense 

    SUPERDISTRITO Sadense (4B2) 
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FIG. IV. 47 – Carta Fitogeográfica (Costa et. al, 1998) 

 
 
Armeria rouyana, A. pinifolia, Juniperus navicularis, Thymus capitellatus, Limonium 
daveaui, Serratula alcalae subsp. aristata e Halimium verticillatum são táxones 
endémicos do Sector Ribatagano-Sadense. Limonium lanceolatum tem também aqui o 
seu limite setentrional, Euphorbia transtagana, Serratula monardii e Narcissus fernandesii 
têm a sua maior área de ocorrência nesta unidade. A vegetação dominante é constituída 
por sobreirais (Oleo-Quercetum suberis e Asparago aphylli-Quercetum suberis), as 
murteiras (Asparago aphylli-Myrtetum communis), os matagais de carvalhiça (Erico-
Quercetum lusitanicae) e pelo mato psamofílico endémico deste Sector: Thymo 
capitellati-Stauracanthetum genistoidis. O salgueiral Salicetum atrocinero-australis é 
comum no leito de cheias das linhas de água das bacias do Sado e Tejo. 
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O Superdistrito Sadense tem como espécies endémicas a Malcolmia lacera subsp. 
gracilima e Santolina impressa. Por outro lado, o Ulex australis subsp. welwitschianus, 
Helianthemum apeninum subsp. stoechadifolium e a Myrica gale têm aqui a sua maior 
área de distribuição. Este último táxone ocorre nos biótopos pantanosos da Alnetea 
glutinosae. O Oleo-Querceto suberis sigmetum é a série de vegetação que ocupa a maior 
parte do território. A sua etapa regressiva subserial mais conspícua é o mato psamofílico 
Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoidis. 
 
No que respeita à vegetação litoral, nas cristas dunares observa-se o Loto cretici-
Ammophiletum australis e nas dunas semifixas o Artemisio crithmifoliae-Armerietum 
pungentis linarietosum lamarckii. O Herniario algarvicae-Linarietum ficalhoanae bem 
como o Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae e o Rubio longifliae-Coremetum albi 
ocorrem nas dunas fixas. É no sapal do Tejo que a maioria das comunidades 
mediterrânicas que se distribuem pela Província atingem o seu limite setentrional. 
 
 
 
9.3.1.2 Elenco Florístico 

Durante os trabalhos de campo foi confirmada a presença de várias espécies florísticas 
apenas nos taludes em redor do local de implantação do projeto e na sua envolvente 
próxima, uma vez que a zona de implementação dos novos reservatórios e sistema de 
bombagem encontra-se impermeabilizada. 
 
De um modo geral, a comunidade florística existente nos taludes encontra-se muito 
ruderalizada. É dominada por gramíneas da ordem Poaceae (com prevalência da espécie 
Stipa gigantea) e Dittrichia viscosa, sendo que na maior parte dos taludes a vegetação é 
mantida, por questões de segurança, muito rasteira (FIG. IV. 48). 
 
O local de implantação dos novos reservatórios de GPL (FIG. IV. 48 - B) constitui uma 
área impermeabilizada, não ocorrendo afetação da vegetação. No caso da nova 
estação de bombagem, esta localizar-se-á na envolvente imediata dos novos 
reservatórios de GPL, numa área também impermeabilizada. 
 
Na envolvente próxima, que não será afetada pelo projeto, e visíveis em ambas as 
fotos da FIG. IV. 48, verifica-se a ocorrência de uma zona de pinhal bravo (Pinus 
pinaster) no cume do talude poente, e do lado nascente, uma linha de água torrencial 
(que desagua no Tejo) com canavial limítrofe à vedação do Terminal da Trafaria, e na 
sua margem nascente, uma zona mais naturalizada, com dominância dos matos dos 
solos calcários que ocorrem frequentemente nas arribas viradas para o Tejo, dominados 
por carrascal e outras espécies arbustivas, ocorrendo ainda vários exemplares dispersos 
de Pinus pinea. 
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FIG. IV. 48 – Vegetação Ocorrente no Local do Projeto e Envolvente Próxima  

(A – lado poente; B – lado nascente) 

 
 
 
9.3.1.3 Habitats Naturais  

A caracterização relativa aos habitats baseou-se nos levantamentos de campo que 
permitiram a confirmação dos habitats efetivamente afetados pela alteração do 
armazenamento de GPL do Terminal da Trafaria. 
 
Conforme observado na FIG. IV. 48, não ocorrem habitats naturais no local de 
implantação do projeto, estando as áreas impermeabilizadas. 
 
Na envolvente próxima, não afetada pelo projeto, são observados os seguintes habitats 
(FIG. IV. 49): 
 

• Lado norte – Rio Tejo (área húmida); 

• Lado poente – Pinhal bravo e linha de água designada por Vala da Enxurrada, 
localizada a cerca de 275 m do limite do Terminal da OZ Energia; 

• Lado nascente – Linha de água torrencial, com vegetação ribeirinha dominada por 
canavial; zona de matos e zona de pinhal manso. 

 
 
No caso dos matos, admite-se a possibilidade de ocorrer o Habitat da Diretiva 5330pt5 – 
Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos, frequente nestas arribas calcárias 
do Estuário do Tejo, que, como já se referiu, não sofrerá qualquer alteração consequente 
da implantação do projeto, mantendo-se como atualmente. 

A B 
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FIG. IV. 49 – Perspetiva da Margem Norte do Terminal da OZ Energia, com Observação dos 

Habitats Dominantes na Envolvente Próxima 

 
 
 
9.3.2 Fauna 

9.3.2.1 Enquadramento Ecológico 

Conforme já foi referido anteriormente, o Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL 
no Terminal da Trafaria não interseta nenhuma área de interesse conservacionista, sendo 
a mais próxima a Arriba Fóssil da Costa da Caparica. 
 
O estuário do Tejo é um dos maiores estuários da Europa, com uma localização 
privilegiada para a ocorrência de diversas espécies de aves em números significativos 
quando da sua migração entre o Norte de Europa e África. Contudo, as áreas de 
interesse conservacionista aí existentes (Reserva Natural do Estuário do Tejo, Zona de 
Proteção Especial e Sitio de Interesse Comunitário) localizam-se a mais de 14 km para 
montante do local do projeto. 
 
O estuário do Tejo alberga regularmente mais de 100 000 aves aquáticas invernantes 
destacando-se a utilização da área como local de invernada ou migração por grande 
número de espécies como o Pato-trombeteiro Anas clypeata, o Ganso-bravo Anser 
anser, a Marrequinha Anas crecca, o Flamingo Phoenicopterus ruber, o Alfaiate 
Recurvirostra avosetta, o Pilrito-de-peito-preto Calidris alpina e o Milherango Limosa 
limosa. 
 
Os caniçais da parte superior do estuário são importantes como local de passagem 
outonal de passeriformes migradores. A população invernante de Sisão tem significado a 
nível nacional, tendo atingido quase 1% da população invernante na Europa. Das cerca 
de 200 espécies de ocorrência regular, 46 encontram-se incluídas no anexo I da Diretiva 
79/409/CEE (Diretiva Aves). 

Pinhal 

Matos 

Zona húmida 

Linha de água 
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Existem também concentrações importantes de aves aquáticas nidificantes, como é o 
caso da Garça-vermelha Ardea purpurea, o Pernilongo Himantopus himantopus, a 
Perdiz-do-mar Glareola pratincola e a Águia-sapeira Circus aeruginosus. 
 
A zona agrícola, para além de ser uma área de reprodução do Sisão Tetrax tetrax, da 
Calhandra-real Melanocorypha calandra, do Tartaranhão-caçador Circus pygargus e da 
Calhandrinha Calandrella brachydactyla, é uma importante área de nidificação da Perdiz-
do-mar Glareola pratincola e de invernada do Sisão. São conhecidos os movimentos dos 
Sisões durante o inverno de outras áreas do país para esta ZPE. 
 
Na Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, podem ocorrer as 
espécies de mamíferos mais comuns, como o coelho (Oryctolagus cuniculus), a fuinha 
(Martes foina), o ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus), o rato-do-campo (Apodemus 
sylvaticus) ou a raposa (Vulpes vulpes), ou mais raras como é o caso do morcego-rabudo 
(Tadaria teniotis). 
 
Em termos de avifauna, é possível observar rapinas como a águia-de-asa-redonda 
(Buteo buteo), o peneireiro-de-dorso-malhado (Falco tinnunculus), rapinas noturnas como 
o mocho-galego (Athene noctua) e a coruja-do-mato (Strix aluco), a rola-comum 
(Streptopelia turtur), o pica-pau-malhado-grande (Dendrocopus major), a gralha-preta 
(Corvus corone) bem como um grande elenco de passeriformes. 
 
Nos anfíbios e répteis verifica-se também uma boa representação. De entre os primeiros 
podem citar-se a salamandra-de-costelas-salientes (Pleurodeles Walti), o sapo-corredor 
(Bufo calamita), o sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes) e a rela (Hyla arborea). Nos 
répteis mais adaptados às condições de aridez são comuns a lagartixa-do-mato-ibérica 
(Psammodromus algirus), o sardão (Lacerta lepidus), para além de várias cobras - cobra-
cega (Blanus cinereus), cobra-rateira (Malpolon monspessualnus), entre outras. 
 
A lista de espécies faunísticas apresentada no Anexo 9 do Volume III – Anexos 
Técnicos, foi elaborada com base na informação fornecida pelo Instituto da Conservação 
da Natureza e Florestas (ICNF) (abrangendo todos os grupos faunísticos terrestres, 
incluindo invertebrados), guias de especialidade, disponibilidade de habitat favorável na 
área em estudo e sua envolvente, recurso a especialistas e levantamentos de campo de 
confirmação. 
 
Em relação aos anfíbios e répteis, foi utilizada a informação disponível no Atlas dos 
Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010). 
 
Relativamente à avifauna, recorreu-se igualmente à informação relativa às espécies de 
aves detetadas nas quadrículas abrangidas pelo projeto em estudo, no âmbito do novo 
Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (2008). 
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Refere-se que a informação disponibilizada corresponde não só às quadrículas UTM 
10x10 km intersetadas pelo projeto (29SMC88), mas igualmente às adjacentes 
(29SMC77, 78 e 87), correspondentes à envolvente próxima do projeto. Sendo a área do 
projeto de dimensão muito inferior à dimensão das quadrículas, a ocorrência real das 
espécies é confirmada pelos levantamentos de campo no local, quer em termos de 
visualização de indivíduos ou vestígios, quer na ocorrência de habitats adequados para 
as espécies referenciadas. 
 
Na FIG. IV. 50 apresenta-se a carta de distribuição das espécies com estatuto de 
proteção ameaçado (caso da avifauna) ou incluídas nos Anexos B-II e B-IV do 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, considerando as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e recentemente pelas alterações do Decreto-
Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, em relação aos outros grupos animais. 
 
Identifica-se ainda a cartografia das áreas sensíveis e críticas da avifauna e morcegos 
disponível na página da web do ICNF. 
 
 
 
9.3.2.2 Anfíbios 

A detetabilidade das espécies deste grupo animal apresenta um grau de dificuldade 
elevado, uma vez que estas comunidades apresentam grandes variações de atividade ao 
longo do seu ciclo anual (maior atividade no Inverno e Primavera), podendo algumas 
espécies apresentar um período de hibernação ou estivação. 
 
Como se pode observar no Anexo 9 do Volume III – Anexos Técnicos, das 12 espécies 
potencialmente existentes, 1 apresenta estatuto de “Quase Ameaçado” e 10 apresentam 
o estatuto de “Pouco Preocupante”, 3 estão incluídas no Anexo II da Convenção de 
Berna – rã-de-focinho-ponteagudo (Discoglossus galganoi), rela (Hyla arborea) e rela-
meridional (Hyla meridionalis) e 5 no Anexo III do mesmo documento – salamandra-de-
costas-salientes (Pleurodeles walti), salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra 
salamandra), tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai), tritão-marmorado (Triturus 
marmoratus) e rã-verde (Rana perezi). 
 
O tritão-marmorado, a rã-de-focinho-pontiagudo, o sapo-corredor (Bufo calamita), a rela e 
a rela-meridional, estão inseridos no Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 156-A/13, de 8 de 
novembro, pelo que são consideradas espécies animais de interesse comunitário que 
exigem proteção.  
 
A rã-de-focinho-ponteagudo encontra-se também incluída no Anexo B-II do mesmo 
diploma legal pelo que se trata de uma espécie de interesse comunitário, cuja 
conservação exige a designação de zonas especiais de conservação.  
 
É de prever que a comunidade de anfíbios potencialmente presente na área em estudo 
esteja associada aos locais favoráveis em termos de humidade, nomeadamente aos 
ribeiros e riachos de água doce que ocorrem na envolvente mais alargada. Neste sentido, 
e como esperado, nos levantamentos de campo não foram detetados indivíduos. 
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FIG. IV. 50 – Distribuição das Espécies com Interesse Conservacionista 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
 Dezembro 2015 
Vol. II - Relatório Síntese – Capítulo IV  Rev.00 

122

 
 
9.3.2.3 Répteis 

A recolha de informação relativa aos répteis de ocorrência potencial na área em estudo 
mediante observação direta e análise dos elementos bibliográficos disponíveis permitiu 
listar 20 taxa (Anexo 9 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
Estão referenciadas 5 espécies com estatuto de conservação desfavorável, 
nomeadamente o cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis), a lagartixa-de-dedos-
denteados (Acanthodactylus erythrurus), a lagartixa-de-Carbonell (Podarcis carbonelli), a 
lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus) e a víbora-cornuda (Vipera 
latastei).  
 
Estando o cágado-de-carapaça-estriada associada a habitats dulçaquícolas e as 
restantes espécies a habitats terrestres, não é de todo expectável a ocorrência destas 
espécies no local de implantação do projeto. 
 
Das espécies listadas cinco figuram no Anexo II da Convenção de Berna – cágado-de-
carapaça-estriada, cágado-comum (Mauremys leprosa), lagarto (Lacerta lepida) e cobra-
de-ferradura (Coluber hippocrepis) e víbora-cornuda, pelo que os seus habitats se 
encontram estritamente protegidos. As restantes espécies figuram no Anexo III do 
mesmo documento. 
 
O cágado-de-carapaça-estriada, o cágado-comum, a lagartixa-do-mato-ibérica, a cobra-
de-ferradura e a cobra-de-água-de-colar encontram-se ainda incluídas no Anexo B-IV do 
Decreto-Lei n.º 156-A/13, de 8 de novembro sendo que as duas primeiras figuram ainda 
no Anexo B-II do mesmo diploma legal. 
 
Nos levantamentos de campo foram detetadas várias lagartixas-do-mato nos acessos e 
envolvente próxima. No local do projeto não foram identificados quaisquer indivíduos, 
como seria de esperar, em virtude das características bioecológicas das espécies 
referenciadas e da inexistência de habitats adequados. 
 
 
 
9.3.2.4 Avifauna 

Para este grupo estão referenciadas 99 espécies avifaunísticas com ocorrência potencial 
na área em estudo (Anexo 9 do Volume III – Anexos Técnicos), incluindo esta a área de 
implantação de projeto e a envolvente próxima. 
 
Relativamente ao local de implementação do projeto e envolvente próxima, durante os 
trabalhos de campo foram referenciadas 11 espécies, todas com estatuto de “Pouco 
Preocupante”. 
 
Estão referenciadas 16 espécies com estatuto de proteção desfavorável. Das espécies 
indicadas, 18 pertencem ao Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril (espécie 
de interesse comunitário) cuja conservação requer a designação de Zonas de Proteção 
Especial, e 13 pertencem ao Anexo D (espécies cinegéticas) do mesmo diploma legal. 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00  Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo IV 

123

 
 
É referenciada na bibliografia a ocorrência de ninhos ou observações de nidificação para 
várias espécies, as quais se encontram descritas no Quadro IV. 49. 
 
Regista-se igualmente a proximidade (no mínimo a 1 km) de áreas críticas para aves 
aquáticas, a Noroeste da área de estudo, para além das que integram a Reserva do 
Estuário do Tejo, a Nascente (a mais de 14 km). 
 

Quadro IV. 49 – Espécies Com Nidificação Confirmada na Área de Estudo  

Acridotheres cristatellus (NA) Lanius meridionalis (LC) 

Alectoris rufa (LC) Motacilla alba LC) 

Anas platyrhinchos (LC) Motacilla cinerea (LC) 

Apus apus (LC) Motacilla flava (LC) 

Apus pallidus (LC) Nycticorax nycticorax (EN) 

Athene noctua (LC) Passer domesticus (LC) 

Carduelis cannabina (LC) Phoenicurus ochrurus (LC) 

Carduelis carduelis (LC) Parus ater (LC) 

Carduelis chloris (LC) Parus caeruleus LC) 

Cettia cetti (LC) Parus cristatus (LC) 

Charadrius alexandrinus (LC) Parus major (LC) 

Ciconia ciconia (LC) Psittacula krameri (NA) 

Columba livia (LC) Regulus ignicapilla (LC) 

Delichon urbicum (LC) Saxicola torquatus (LC) 

Erithacus rubecula (LC) Serinus serinus (LC) 

Falco peregrinus (VU*) Streptopelia decaocto (LC) 

Falco tinnunculus (LC) Sterna albifrons (VU) 

Fringilla coelebs (LC) Sylvia atricapilla (LC) 

Fulica atra (LC/LC) Sylvia melanocephala (LC) 

Gallinula choropus LC) Tyto alba (LC) 

Himantopus himantopus (LC) Turdus merula (LC) 

Hirundo rustica (LC)  
Fonte: ICNF, 2008 

 
 
 
9.3.2.5 Mamíferos 

Tendo em conta as condições existentes na área em estudo e envolvente próxima, têm 
ocorrência potencial 31 espécies de mamíferos terrestres (Anexo 9 do Volume III – 
Anexos Técnicos), sendo os Quirópteros a principal família. 
 
Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, a maioria das espécies de fauna 
terrestre listadas para a área em estudo apresenta estatuto em Portugal de “Pouco 
Preocupante”. 
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Contudo, dentro do grupo dos quirópteros refere-se a existência de 2 espécies com o 
estatuto de “Criticamente em Perigo”, 5 espécies com estatuto de “Vulnerável”, referentes 
às famílias Rhinolophidae, Vespertilionidae e Miniopteridae e 1 espécie com estatuto de 
“Informação Insuficiente”. 
 
Estão referenciados alguns abrigos na proximidade da área do projeto, distribuídos a 
várias distâncias na envolvente. O mais próximo encontra-se a cerca de 6 km, para 
Nascente. 
 
Destaca-se ainda a espécie Oryctolagus cuniculus, com estatuto de Quase Ameaçado. 
 
As 12 espécies de morcegos pertencem ao Anexo II da Convenção de Berna e ao  
Anexo II da Convenção de Bona. Seis destas espécies encontram-se ainda integrados no 
Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 156-A, de 8 de novembro. 
 
As características antropizadas do local, não obstante a existência de nível de 
perturbação não muito elevado na envolvente ao Terminal, permitem apenas a ocorrência 
de espécies comuns e generalistas, como ratazanas, ratinhos-domésticos, alguns 
Pipistrellus spp. e esporadicamente alguma raposa ou coelho, vindos do pinhal 
adjacente.  
 
No local do projeto não foram detetados vestígios de espécies silváticas. 
 
 
 
9.3.2.6 Invertebrados (Lepidoptera) 

As referências na literatura sobre este grupo faunístico resumem-se ao estudo da 
distribuição nacional do grupo Lepidoptera por Maravalhas (2003). 
 
No Anexo 9 do Volume III – Anexos Técnicos listam-se as 68 espécies potencialmente 
ocorrentes na área de estudo e o seu estatuto de proteção, em que apenas sete 
possuem estatuto de conservação mais desfavorável (Em Risco de Extinção), 
nomeadamente Gegenes nostrodamus, Tomares ballus, Zizeeria knysna, Cupido 
minimus, Cupido iorquinii, Vanessa virginiensis e Melitaea aetherie. Refere-se ainda a 
espécie Euphydrias aurinia, que embora sendo uma espécie comum, encontra-se 
igualmente incluída no Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99. 
 
Todas as espécies estão associadas a habitats terrestres, sendo mais provável a sua 
ocorrência no pinhal ou matos da envolvente. No local do projeto não foram identificados 
quaisquer indivíduos. 
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9.4 Ecossistemas Marinhos 

Para o levantamento dos ecossistemas marinhos foi desenvolvida apenas pesquisa 
bibliográfica. 
 
Os grupos de organismos contemplados são os macrófitos, fitoplâncton e microfitobentos, 
o zooplâncton, os macroinvertebrados bentónicos e os peixes. 
 
A lista de espécies aquáticas, apresentada no Anexo 9 do Volume III – Anexos Técnicos, 
foi elaborada com base em estudos realizados, guias de especialidade, disponibilidade 
de habitat favorável na área em estudo e sua envolvente e recurso a especialistas. 
 
 
 
9.4.1 Produtores Primários 

Relativamente à flora, são expectáveis três grupos de produtores primários, de menor 
visibilidade que correspondem às macroalgas intertidais, ao fitoplâncton e ao 
microfitobentos. 
 
As macroalgas surgem nas zonas entre-marés onde existe substrato sólido, como as 
rochas ou ostreiras. O microfitobentos surge nos bancos de vasa que ficam 
periodicamente expostos à luz solar durante a maré vazia, enquanto que o fitoplâncton 
surge na camada superficial da coluna de água. 
 
As macroalgas surgem no estuário do Tejo com a totalidade das espécies (6 espécies), 
enquanto que os dois restantes grupos apenas são representados pelas espécies mais 
comuns. 
 
 
 
9.4.2 Zooplâncton 

O zooplâncton presente no estuário do Tejo encontra-se representado principalmente por 
copépodes e cladóceros. Estes constituem a base de alimentação do ictioplâncton. 
 
É expectável que na zona frontal à área do projeto ocorram espécies similares. 
 
 
 
9.4.3 Macroinvertebrados 

A caracterização dos macroinvertebrados bentónicos foi efetuada com base em três 
fontes bibliográficas e sintetizadas no presente EIA. 
 
Conforme análise já apresentada no descritor Recursos Hídricos e Qualidade da Água 
(ver ponto 5.2.2.3 deste capítulo), onde se faz uma análise global da qualidade em 
termos físico-químicos e biológicos, conclui-se que, no conjunto dos estudos, a maioria 
das amostras contempla taxa característicos de zonas ligeiramente perturbadas ou não 
perturbadas, sendo que no geral a qualidade ecológica da água foi classificada de 
excelente. 
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No estudo de “Caracterização da Comunidade de Macroinvertebrados no Canal de 
Navegação de Alcântara” (DHV, 2010), com 6 locais de amostragem, foram identificadas 
6 espécies (os poliquetas Mediomastus fragilis, Nephtys cirrosa e Nepthys hombergii, 
alguns indivíduos de Oligochaeta spp., o bivalve Abra prismatica e o crustáceo 
Gastrosaccus santus). O local foi caracterizado como ligeiramente perturbado a nível 
ecológico, confirmando-se assim ser uma característica geral desta zona do estuário a 
envolver a zona da Trafaria. 
 
Para o estudo desenvolvido pela ARH Tejo em 8 pontos de amostragem ao longo do 
estuário em duas campanhas entre outubro de 2009 e fevereiro de 2010, e considerando 
apenas os pontos T#01 e T#02 dada a sua maior proximidade ao local do projeto, foram 
identificadas as seguintes espécies (Quadro IV. 50): 
 

Quadro IV. 50 – Espécies de Macroinvertebrados Identificados nos Levantamentos da ARH 
Tejo na Proximidade do Terminal da OZ Energia 

 1ª Camp 2ª Camp 

T#01 T#02 T#01 T#02 

Ampharetidae n.i    ⊗ 

Amphipholis squamata   ⊗  

Atylus falcatus   ⊗  

Bathyporeia pelagica   ⊗  

Chaetopleura (Chaetopleura) 
angulata  ⊗   

Diogenes pugilator ⊗  ⊗  

Echinocardium cordatum   ⊗  

Ervilia castanea   ⊗  

Glycera convuluta   ⊗  

Iphinoe trispinosa   ⊗  

Kurtiella bidentata  ⊗   

Lepidepecreum longicornis   ⊗  

Lumbrineris latreilli   ⊗  

Magelona minuta   ⊗  

Mimachlamys varia  ⊗   

Modiolus barbatus  ⊗   

Nassarius reticulatus  ⊗   

Nemertina indet ⊗    

Nephtys cirrosa ⊗  ⊗ ⊗ 

Nephtys hombergii    ⊗ 

Nucula nucleus  ⊗   

Ocenebra erinaceus  ⊗   

Pilumnus hirtellus  ⊗   

Spisula subtruncata   ⊗  

Venerupis senegalensis  ⊗   
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A análise das comunidades revelou que o setor do estuário do Tejo onde se insere o 
projeto (T#01 e T#02) se encontra ligeiramente perturbado e/ou não perturbado. 
 
Finalmente, no estudo da responsabilidade da CM de Almada, desenvolvido em frente ao 
Porto do Buxo e Portinho da Costa, verificou-se igualmente que as comunidades 
existentes são típicas de locais com perturbações reduzidas. 
 
Em síntese, e considerando as conclusões obtidas nos três estudos, será de esperar 
uma situação similar para a zona aquática em frente ao Terminal da Trafaria. 
 
 
 
9.4.4 Ictiofauna 

O estuário do Tejo apresenta uma comunidade piscícola diversificada, constituída por 
espécies marinhas, estuarinas, oportunistas e dulçaquícolas. De acordo com a análise 
ambiental efetuada no âmbito do “Plano Estratégico do Porto de Lisboa”, encontram-se 
referenciados para o estuário do Tejo cerca de 58 taxa piscícolas (Anexo 9 do Volume III 
– Anexos Técnicos), dos quais se destacam espécies com estatuto especial de 
conservação, nomeadamente os migradores anádromos como Alosa alosa, Alosa fallax e 
Petromyzon marinus, e ainda o único migrador catádromo Anguilla anguilla. 
 
A espécie Alosa alosa apresenta um estatuto de conservação de “em perigo”, constando 
ainda dos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. Esta espécie 
reproduz-se em água doce, em setores intermédios e superiores de rios de média e 
grande dimensão. Os juvenis passam por um período de duração variável no meio 
estuarino, migrando posteriormente para o meio marinho em zonas ricas em plâncton, 
onde decorre o seu crescimento. A população presente no estuário do Tejo será, 
portanto, maioritariamente constituída por indevidos juvenis, estando os exemplares 
adultos presentes apenas nas migrações. 
 
Alosa fallax, com estatuto de conservação “Vulnerável”, reproduz-se em água doce ou, 
em algumas situações, na parte superior da zona estuarina. À semelhança da A. alosa, 
os juvenis passam por uma fase de duração variável em meio estuarino. 
 
Petromyzon marinus apresenta um estatuto de conservação de “Vulnerável”, constando 
ainda dos anexos B-II do decreto-lei 49/2005 de 24 de fevereiro. Trata-se de uma espécie 
anádroma, que permanece em sistemas dulçaquícolas na maior parte da sua fase larvar. 
Na fase adulta utiliza os sistemas dulçaquícolas e estuarinos aquando da migração 
reprodutora, sendo o ambiente marinho o eleito como área de crescimento. Deste modo, 
a sua permanência no estuário do Tejo será de curta duração, e limitada às migrações 
tróficas e reprodutoras. 
 
Anguilla anguilla é a única espécie catádroma presente no estuário do Tejo, e apresenta 
um estatuto de conservação de “em perigo”. Ocorre em todos os ecossistemas aquáticos, 
tanto dulçaquícolas, como salobros ou marinhos, sendo que as massas de água 
continentais constituem o seu principal habitat. 
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Relativamente à composição da comunidade piscícola do estuário do Tejo, verifica-se 
que esta apresenta um número elevado de espécies marinhas (FIG. IV. 51),  
sendo contudo mais abundantes as espécies exclusivamente estuarinas  
(FIG. IV. 52).  
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FIG. IV. 51 – Estrutura da Comunidade Piscícola do Estuário do Tejo 
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FIG. IV. 52 – Estrutura da Comunidade Piscícola do Estuário do Tejo (densidades) 

 
 
De destacar ainda a elevada proporção de espécies Oportunistas, quer em número de 
espécie, quer em termos de densidade. Como seria expectável, quer pelo estatuto de 
conservação, quer pelas suas características ecológicas, as espécies anádromas são as 
menos abundantes. 
 
Quanto ao valor económico das espécies identificadas, existe um número elevado de 
espécies com valor “elevado”, embora, em termos de densidade, se verifique o 
predomínio de espécies de muito baixo valor económico (81% da comunidade). Seguem-
se as espécies de elevado valor económico, com 13%, e de médio e baixo valor, com 
5%. 
 
No que se refere à zona de alimentação, a maioria das espécies utilizam 
predominantemente a zona demersal (55%), contudo, em termos de densidade piscícola, 
predominam as espécies bentónicas (90%). 
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Por fim, quer em termos de número de espécies, quer em termos de densidade piscícola, 
verifica-se um predomínio de espécies com baixa resiliência. 
 
É de esperar que esta seja a espécie dominante na zona mais próxima do Terminal da 
Trafaria. 
 
 
 
 
9.5 Conclusões 

A caracterização da área de estudo e da sua envolvente mostrou a existência de dois 
biótopos muito distintos, o aquático e o terrestre. 
 
No biótopo terrestre, dominam as áreas antropizadas no local do Terminal (e onde serão 
implantados os novos reservatórios de GPL e estação de bombagem), com vegetação 
ruderal apenas nos taludes. 
 
A envolvente próxima é mais naturalizada, com zonas de pinhal e matos, bem como a 
presença de uma linha de água de carácter torrencial, com vegetação ribeirinha 
dominada por canavial. Qualquer destas áreas não será afetada pelo projeto. 
 
No biótopo aquático são expectáveis comunidades constituídas por espécies comuns, 
adaptadas às condições locais, em termos da exploração do Terminal ao nível do 
transporte marítimo. Deve no entanto referenciar-se que as intervenções do projeto a 
nível construtivo ocorrerão apenas no biótopo terrestre.  
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10. PAISAGEM 

10.1 Metodologia 

A paisagem é entendida e analisada como a parcela do meio ambiente que integra o 
conjunto das entidades naturais (componentes biofísicas), de intervenção humana 
(componentes socioculturais, ordenamento e ocupação do solo) e de visualização, 
existentes num dado local. 
 
Para compreender os aspetos paisagísticos mais relevantes na zona prevista para a 
implantação do projeto em estudo, procedeu-se à análise e caraterização das áreas de 
influência visual que o envolvem. Considerou-se nesta análise uma área de estudo de 
aproximadamente 4 (quatro) quilómetros em torno da área de intervenção (Projeto de 
Alteração da Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ Energia). 
 
Com base na Carta Militar de Portugal (folhas n.os 430 - Oeiras, 431 - Lisboa, 441-B – 
Costa da Caparica e 442 – Barreiro, à escala 1:25 000), no levantamento topográfico, nos 
ortofotomapas e no reconhecimento de campo, analisam-se e caracterizam-se 
seguidamente, os aspetos relativos ao relevo e à humanização considerados como 
importantes para a compreensão do carácter da paisagem. 
 
No que se refere ao relevo foi elaborada cartografia temática no sentido de identificar e 
realçar os aspetos morfológicos mais importantes presentes na área em análise, 
nomeadamente a hipsometria e os declives. 
 
Procedeu-se também ao estudo dos elementos condicionadores da visualização da 
paisagem, de forma a fundamentar a definição de unidades de paisagem (zonas 
homogéneas), do seu valor cénico e qualidade visual, bem como a determinação da sua 
vulnerabilidade e capacidade de absorção, face às alterações que irão resultar da 
implantação do projeto, permitindo deste modo a identificação e avaliação dos impactes 
visuais previsíveis e respetivas medidas minimizadoras aplicáveis. 
 
 
 
 
10.2 Caracterização Geral da Área de Influência do Projeto 

A zona prevista para implantação do projeto desenvolve-se na Área Metropolitana de 
Lisboa, distrito de Setúbal, concelho de Almada e União das Freguesias de Caparica e 
Trafaria. 
 
A análise do relevo característico da região baseou-se nas Cartas de Hipsometria  
(FIG. IV. 53) e de Declives (FIG. IV. 54), elaboradas para o presente estudo. 
 
Para a elaboração da Carta de Hipsometria (FIG. IV. 53) foram definidos os seguintes 
escalões altimétricos: 
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 Altitudes inferiores a 25 m; 

 Altitudes entre os 25 m e os 50 m; 

 Altitudes entre os 50 m e os 75 m; 

 Altitudes entre os 75 m e os 100 m; 

 Altitudes entre os 100 m e os 125 m; 

 Altitudes superiores a 125 m. 

 
Na análise dos declives (FIG. IV. 54), foram definidas as seguintes classes: 
 

 < 5º (Plano) 

 5 - 15º (Moderado) 

 15 - 25º (Inclinado) 

 25 - 45º (Muito Inclinado) 

 > 45º (Escarpado) 

 
 
A área de implantação do projeto em análise localiza-se na margem esquerda do rio Tejo, 
a nascente do aglomerado da Trafaria. Da análise da Carta de Hipsometria (FIG. IV. 53) 
constata-se que a área de projeto se desenvolve a cotas de cerca 26 metros, subindo 
para valores compreendidos entre os 75 e os 100 metros nas encostas que se localizam 
na envolvente das instalações do Terminal. A zona de maior contraste altimétrico (valores 
< 25) verifica-se na frente atlântica – para sul da foz do rio Tejo – subindo as cotas de 
forma abrupta dos 25 metros para valores de 75 a 100 metros. 
 
Na margem direita do rio Tejo ocorrem as cotas mais baixas (0 a 25 m) que 
correspondem aos fundos dos vales das principais linhas de água, e as mais elevadas 
(100 a 125 m) aos topos das colinas que pontuam esta paisagem.  
 
No que se refere aos declives, a área de implantação do projeto insere-se numa zona de 
relevo moderado (declives da ordem dos 8º no local de implantação dos novos 
reservatórios de GPL e das bombas). As zonas de menor declive correspondem à frente 
atlântica e as zonas de maior declive à arriba fóssil e às arribas voltadas para o rio Tejo, 
que se localizam para Nascente da Trafaria e delimitam os pequenos vales encaixados 
que correm no sentido sul / norte e afluem diretamente à margem esquerda do Tejo. 
 
Deve no entanto referir-se que o Terminal da OZ Energia foi implantado sobre zonas 
terraplanadas, que originaram o socalco onde será implantado o projeto em estudo.  
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10.3 Unidades de Paisagem e Visualização 

10.3.1 Enquadramento 

Como base para a definição das unidades de paisagem presentes na área em análise 
importa ter em consideração o conceito de paisagem e o de unidade de paisagem. 
 
Por paisagem entende-se a imagem global, dinâmica e evolutiva, abrangente de "uma 
área heterogénea de território composta por um conjunto de ecossistemas interactuantes 
que se repetem através dela de forma semelhante" (Forman, R.T.T e Godron, M. 1986, 
p.11) e que é “resultante da combinação entre a natureza, as técnicas e a cultura do 
homem” (Pitte, J.R. 1983). 
 
Como unidade de paisagem considera-se "uma área que pode ser cartografada, 
relativamente homogénea em termos de clima, solo, fisiografia e potencial biológico, 
cujos limites são determinados por alterações em uma ou mais dessas características" 
(Naveh e Lieberman (1994, p. 208)). 
 
Em termos de enquadramento regional, a bacia visual da zona de intervenção abrange, 
de acordo com o estudo elaborado pela Universidade de Évora, para a Direcção-Geral do 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (Cancela d’Abreu e al. 2004)(1),  
quatro unidades de paisagem designadas por: 
 

• Lisboa (77); 

• Costa do Sol – Guincho (78); 

• Arco Ribeirinho Almada – Montijo (79); 

• Outra Banda Interior (80). 

 
As duas primeiras unidades de paisagem referidas localizam-se na margem direita do rio 
Tejo, margem oposta à área em que se localiza a intervenção em apreciação, a uma 
distância de cerca de 4 km e consequentemente com visibilidades pouco significativas 
sobre a área de implantação do projeto.  
 
Estas unidades, definidas a uma escala reduzida (escala 1/250.000), permitem o 
enquadramento da área de influência visual da zona de intervenção. Contudo, a uma 
escala de maior detalhe (1/30.000), a análise da área em estudo requer, uma definição 
de maior pormenor, em termos de unidades /sub-unidades de paisagem, para as zonas 
mais próximas em que a nitidez dos elementos visualizados é maior. Este aspeto é aliás 
referido pelos autores do estudo anteriormente citado segundo os quais a unidade de 
paisagem designada por “Outra Banda Interior”, “é mais uma unidade de paisagem da 
Área Metropolitana de Lisboa contendo uma diversidade de situações que mereciam ser 
diferenciadas pelo menos ao nível de sub-unidades …” (Cancela d’Abreu e al. 2004, pg. 
139). 

                                                
 
(1) – Cancela d’Abreu, A. et al., 2004 – Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 
Continental. Volume IV. DGOTDU., Lisboa. 
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Nesse sentido, tendo por base a fotografia aérea e o reconhecimento de campo, 
definiram-se sub-unidades de paisagem nas unidades presentes na margem esquerda do 
rio Tejo. As sub-unidades de paisagem demarcadas designaram-se por: 
 

• Frente Ribeirinha Sul (A); 

• Frente Litoral Atlântica (B); 

• Trafaria (C). 

• Caparica / S. João da Caparica (D); 

• Arriba Fóssil da Caparica (E); 

 
As unidades e sub-unidades de paisagem referidas encontram-se cartografadas na Carta 
das Unidades de Paisagem na FIG. IV. 55 apresentando-se em seguida uma descrição 
de cada uma delas. 
 
 
 
10.3.1.1 Unidades de Paisagem 

 
 Lisboa (77) 

 
No estudo anteriormente referido esta unidade de paisagem encontra-se subdividida em 
duas sub-unidades de paisagem – “Lisboa – Centro Histórico” e “Lisboa – Envolvente do 
Centro Histórico” – sendo que “Lisboa – Centro Histórico” não se encontra abrangida na 
área em análise. 
 
 
Lisboa – Envolvente do Centro Histórico (77B) 
 
“A paisagem desta sub-unidade caracteriza-se pela suavidade do relevo, pelo que o 
edificado e os espaços abertos são os principais responsáveis pela morfologia urbana. 
Constitui excepção a elevação de Monsanto.”  
 
“Caracteriza esta sub-unidade e conduz a diversificadas leituras da paisagem a variedade 
de tipologias urbanísticas, que geram diferentes ambiências (bem patentes, por exemplo, 
entre os casos das Avenidas Novas, Alcântara, Olivais ou o Beato), bem como a 
presença de zonas industriais, de grandes infraestruturas (aeroporto, por exemplo) ou de 
algumas quintas (testemunhos de micro-ambiências rurais no interior de estruturas 
urbanas consolidadas), aliadas a situações morfológicas distintas (como sejam as 
encostas voltadas ao rio Tejo, o planalto interior ou alguns vales bem marcados).” 
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C - Trafaria

D - Caparica / S. João da Caparica

E - Arriba Fóssil da Caparica

Oceano Atlântico
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“A presença do rio Tejo marca profundamente as duas encostas que com ele contactam, 
a Nascente e poente do centro histórico. Para Nascente, entre Marvila e Cabo Ruivo, 
desenvolve-se a faixa portuária, com elementos de imediata leitura, imponentes pelas 
suas dimensões, quase agressivos (gruas, armazéns, amontoados de contentores). Para 
Poente, de Alcântara a Pedrouços, onde a presença de monumentos como a Cordoaria, 
o mosteiro dos Jerónimos ou a torre de Belém, evoca os tempos passados – a era dos 
descobrimentos, a que se acrescentaram posteriormente outros valores, também com 
forte significado, como os palácios de Belém e da Ajuda, o conjunto da Junqueira e, mais 
recentemente, a central Tejo e o centro cultural de Belém”.  
 
“Dentro desta sub-unidade destaca-se a colina de Monsanto, não só pelas suas 
dimensões e morfologia, como pela presença do coberto vegetal.” (Cancela d’Abreu e al. 
2004, pg. 107). 
 
 
 

 Costa do Sol – Guincho (78) 
 
Tal como a unidade de paisagem “Lisboa” também nesta unidade se encontram 
individualizadas duas sub-unidades: 

• Costa do Sol (78A); 

• Cabo Raso – Guincho (78B); 

 
Na área em análise é apenas abrangida a sub-unidade “Costa do Sol”. 
 
 
Costa do Sol (78A) 
 
“A paisagem na Costa do Sol é profundamente marcada pela presença do rio Tejo e do 
oceano.” 
 
“As encostas são suaves, com vales mais ou menos encaixados que se dispõem 
perpendicularmente à linha de costa, por onde correm ribeiras de percurso muito curto e 
de regime torrencial.” 
 
“A costa é muito variada e recortada, constituída por praias com diversas dimensões, 
arribas rochosas e pequenos portos.” 
 
“Encontram-se ao longo desta costa edifícios de significativo valor patrimonial, desde os 
fortes e capelas às antigas casas de férias da alta burguesia ou, ainda o que persiste em 
alguns centros dos aglomerados tradicionais (com destaque para Cascais e Oeiras).” 
 
“A linha de caminho de ferro e a "marginal" constituíram (e constituem ainda), elementos 
estruturantes deste território, determinando durante algumas dezenas de anos o carácter 
da paisagem da "Linha de Cascais" … 
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“A construção maciça que se verificou principalmente a partir dos anos 60 do século 
passado, veio transformar radicalmente o carácter desta unidade. Até então, a Costa do 
Sol compunha-se de um conjunto de povoações que se desenvolveram com identidade 
própria, junto das estações de caminho-de-ferro, mantendo entre elas e para o interior 
extensas áreas agrícolas. Depois, o crescimento urbano desordenado e, no geral, com 
baixíssima qualidade (das construções, dos espaços públicos, das infra-estruturas, dos 
níveis de cobertura por equipamentos, da monofuncionalidade habitacional) foi ocupando 
indiscriminadamente os espaços livres, num primeiro tempo ao longo da costa e, quando 
estes já quase não existiam, subindo as encostas para o interior, numa mancha contínua 
e caótica de construções amontoadas.” (Cancela d’Abreu et al. 2004, pg. 115). 
 
 
 

 Arco Ribeirinho Almada – Montijo (79) 
 
“A paisagem desta unidade é fortemente marcada pela presença do Tejo (e Lisboa, do 
"outro lado"), bem como pela densa (e no geral desorganizada) ocupação construída.” 
 
“Apesar do estuário nem sempre ser directamente visível do interior da unidade, quer 
devido ao relevo como à edificação, ele está sempre presente, no mínimo porque se vai 
vislumbrando ou porque se sente que ele se interpõe entre esta zona e Lisboa.” 
 
“Ao longo de uma margem no geral muito recortada, a variedade de ambiências 
ribeirinhas – arribas, frentes urbanas com cais de transportes fluviais, grandes unidades 
industriais, sapais, algumas praias, contacto com o largo estuário ou com esteiros mais 
confinados – confere a esta frente uma enorme riqueza de situações interessantes em 
termos paisagísticos.” 
 
“A ocupação edificada também determina profundamente a paisagem, impondo-se pela 
sua densidade e volumetria, bem como pela sua frequente falta de qualidade. Desde a 
Trafaria ao Montijo, sucedem-se situações urbanas e industriais bem diferenciadas, 
percorridas por vias e linha de caminho de ferro, entremeadas por espaços ainda com 
uso agrícola ou simplesmente abandonados, constituindo um conjunto desordenado e 
com sérios problemas ambientais e funcionais.” 
 
As fortes tradições industriais desta frente ribeirinha, embora em parte diluídas no 
crescimento urbano explosivo dos últimos trinta e cinco anos e pela desactivação de 
alguns dos principais complexos fabris, ainda permanecem visíveis (mas nem sempre 
vivas) nos estaleiros da Margueira e nas instalações industriais do Seixal, Paio Pires e 
Barreiro.” 
 
“Limitando a Sul o estreito canal terminal do Tejo, destacam-se nesta unidade as 
imponentes arribas entre Cacilhas e Trafaria com forte impacte visual a partir da encosta 
ocidental de Lisboa, com algumas intrusões - depósitos de combustíveis e gás mas, 
sobretudo, o terminal de cereais da Trafaria que afecta todo o sistema de vistas sobre a 
foz. Para o interior destas arribas, uma paisagem rural muito interessante (olivais e 
culturas arvenses em antigos socalcos, algumas quintas históricas) tem vindo a ser 
progressivamente destruída e abandonada.” 
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“Os centros urbanos mais antigos (Almada e Cova da Piedade, Seixal, Barreira, Moita e 
Montijo) perderam grande parte da sua identidade, abafada por um caótico processo de 
expansão urbano-industrial, desencadeado principalmente pela construção da ponte 
sobre o Tejo (1966). A interessante localização destes centros urbanos na periferia do 
estuário, a sua envolvente de férteis terrenos agrícolas (alguns deles resultantes de uma 
intensa acção melhoradora por parte de sucessivas gerações de agricultores), a 
presença de recursos naturais importantes (fauna e flora, recursos hídricos 
subterrâneos), não foram suficientes para impedir um processo de degradação 
generalizado da paisagem, bem visível para quem atravessa esta unidade ou através de 
imagens aéreas recentes (Hurtado, 2000).” (Cancela d’Abreu e al. 2004, pg. 133 e 134). 
 
 
 

 Outra Banda Interior (80) 
 
Na área em análise é possível diferenciar, em termos de carácter, duas situações 
distintas: 
 

− “Zona litoral Caparica/Fonte da Telha: entre a Cova do Vapor a Norte e a Fonte da 
Telha a Sul, limitada a Nascente pela arriba fóssil. Esta estreita e extensa faixa de 
areia, apenas cortada por esporões até um pouco a Sul da Costa, abre-se totalmente 
ao oceano. Para o interior, sobressai a Costa da Caparica, com um núcleo central 
mais denso, com construções em altura misturadas com edifícios mais antigos de um 
ou dois pisos. Para Norte a ocupação urbana prolonga-se para a Quinta de S. António 
e S. João da Caparica (com pinhal e parques de campismo), finalizando na Cova do 
Vapor. Para Sul, estende-se ao longo da praia o bairro dos pescadores, a que se 
seguem vários e extensos" parques de campismo", matas de acácias e parques de 
estacionamento automóvel. Para o interior, as "terras da costa", já em parte invadidas 
por edifícios, representam uma valiosa zona agrícola feita a partir de drenagens e 
incorporações de matéria orgânica nas iniciais areias de dunas, onde ainda se obtêm 
produções hortícolas de qualidade, apresentando um padrão paisagístico muito 
especial, enriquecido pela presença da Arriba Fóssil (ravinada pelas escorrências de 
águas, de cor ocre e verde, com altura apreciável, classificada como Paisagem 
Protegida)”; 

− “Para Nascente, seguindo-se à arriba fóssil, zona de "charneca", com construção 
mais ou menos dispersa e de baixa densidade. Trata-se de uma área levemente 
ondulada, até há quarenta anos quase totalmente coberta por pinhais, de que só 
restam actualmente algumas manchas mais ou menos isoladas (destaque para o 
Pinhal dos Medos). Desde a Charneca da Caparica até à Quinta do Conde, grande 
parte desta área de pinhal foi entretanto loteada e aí se construíram milhares de 
moradias (existem ainda muitos lotes por construir), com enormes deficiências em 
termos de acessos e outras infra-estruturas, mantendo-se parcialmente o coberto 
arbóreo original”. (Cancela d’Abreu et al. 2004, pg. 139). 
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10.3.1.2 Sub-Unidades de Paisagem 

 
 Frente Ribeirinha Sul (A) 

 
Esta sub-unidade de paisagem onde se engloba a área do projeto corresponde à frente 
marginal da margem esquerda do rio Tejo. Para Nascente da Trafaria, a zona plana de 
contacto com o rio é muito estreita sobressaindo com grande relevância as arribas que se 
estendem até Cacilhas. Esta zona, de grande impacte visual, a partir da margem oposta, 
constitui um marcado limite visual para quem se encontra nas unidades de paisagem da 
margem direita do rio Tejo. 
 
Recortada por vales encaixados que correm perpendicularmente ao rio Tejo esta Frente 
Ribeirinha é pontuada por várias infraestruturas portuárias de entre as quais se 
destacam, por constituírem intrusões com impacte visual, para além do Terminal em 
estudo, os terminais de granéis de Palença, de granéis líquidos da Banática, Porto 
Brandão e Porto dos Buchos / Trafaria, o terminal de granéis agro-alimentares da Trafaria 
(SILOPOR), e a ponte cais da NATO na Trafaria.  
 
Deve referir-se no entanto que esta subunidade, que é comum à Unidade 80 – Outra 
Banda Interior e à Unidade 79/Arco Ribeirinho de Almada-Montijo, é interrompida pela 
subunidade da Trafaria.  
 
 

 Frente Litoral Atlântica (B) 
 
Esta sub-unidade que, após a foz do rio Tejo, se desenvolve na continuidade da 
anteriormente referida abrange a frente de costa voltada para o Atlântico e corresponde a 
uma estreita faixa arenosa ocupada por praias equipadas.  
 
Na zona próxima da Costa da Caparica esta frente é marcada por um conjunto de 
esporões espaçados entre si cerca de 350 metros, que, criando linhas perpendiculares ao 
mar que originam áreas de acumulação de areias, artificializam fortemente a imagem da 
costa.  
 
 

 Trafaria (C) 
 
A Trafaria fica localizada na margem esquerda do rio Tejo entre o Bico da Calha e o 
Portinho da Costa. Na Cova do Vapor (uma localidade com casas em madeira, a maioria 
utilizada como segunda habitação), localizada a poente da área em estudo, dá-se o 
encontro do rio Tejo com o Oceano Atlântico.  
 
A Trafaria corresponde a uma mancha urbana. Esta sub-unidade caracteriza-se pela 
presença de áreas de concentrada densidade populacional, em aglomerados de média 
dimensão, com respetivas áreas mistas na sua envolvência, em que as situações de 
“campo” são cada vez mais pressionadas pelas suas áreas de expansão. A Trafaria, que 
inclui os aglomerados urbanos do mesmo nome e ainda os de São João e Santo António 
da Caparica, desde a Trafaria à foz da ribeira do Rego, é limitada a nascente pela Arriba 
Fóssil da Costa da Caparica. 
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 Caparica / S. João da Caparica (D) 
 
A mancha urbana da Costa da Caparica / S. João da Caparica pela sua dimensão e 
consistência constitui uma outra sub-unidade de paisagem nesta grande área de planície 
litoral em que se insere. 
 
Esta sub-unidade caracteriza-se pela presença de áreas de concentrada densidade 
populacional, em aglomerados de média dimensão, com respetivas áreas mistas de 
“campo-cidade” na sua envolvência, em que as situações de “campo” são cada vez mais 
pressionadas pelas suas áreas de expansão. Prevalecem os densos volumes inertes, a 
ramificação de eixos viários e a consequente existência de grandes extensões 
impermeabilizadas que contrastam com a envolvente agrícola e florestal. 
 
Apesar da predominância da mancha inerte verifica-se também a presença de zonas 
permeáveis das quais se destacam, pela sua maior dimensão, o parque urbano, 
localizado junto ao Parque Nacional de Escotismo da Costa de Caparica, a mata em que 
se insere a Colónia de Férias do Inatel, e uma zona de paióis, na base da arriba próximo 
da Raposeira. Especial importância assume também os diversos parques de campismo, 
que se desenvolvem a Norte e a Sul da Costa da Caparica (Inatel, Costa Nova, Praia da 
Saúde, Piedense) que pela área que ocupam (mais de 60 ha), carácter permanente e 
elevada densidade de ocupação destacam-se com um impacte visual negativo de algum 
significado.  
 
A Mata dos Franceses localizada nesta subunidade é limitada a Nascente pela Avenida 
Afonso de Albuquerque, a Poente pelas praias da Frente Litoral Atlântica, a Norte pela 
Cova do Vapor e a Sul pelo parque de Campismo do Inatel. A sub-unidade de paisagem 
denominada por “Mata dos Franceses” constitui um espaço verde vedado ocupado por 
pinhal, na zona mais interior, e acacial na faixa mais próxima do litoral.  
 
Este espaço vedado, de acesso condicionado (e pago) aos estacionamentos de apoio à 
praia que se encontram bem definidos e organizados, apresenta um elevado interesse 
visual e paisagístico como espaço tampão entre as áreas urbanas e a frente litoral. 
 
Dentro desta unidade ocorre localmente uma área denominada por “Terras da Costa” ou 
“Terras da Costa de Caparica”. Esta área é limitada a Norte pelo IC20, a Poente pela 
área urbana da Costa de Caparica, a Sul pela “mata das dunas” e a Nascente pela arriba 
fóssil. 
 
“A proximidade do oceano e a falésia do lado Nascente facilitam regularidade do clima e 
o lençol freático de água potável a menos de um metro de profundidade proporciona uma 
abundante produção … que abastece de produtos frescos todo o concelho de Almada, e 
mesmo o de Lisboa, tendo a maior produção de produtos hortícolas por unidade de 
superfície da Europa”. (in Petição sobre as Terras da Costa da Caparica). 
 
A pequena dimensão das folhas de cultura e a diversidade de culturas (principalmente 
produção hortícola intensiva) que se praticam nesta fértil planície arenosa, dão origem a 
um mosaico cultural de grande riqueza, apesar da ocupação construída que se verifica 
um pouco por toda a área.  
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 Arriba Fóssil da Caparica (E) 
 
Esta sub-unidade de paisagem desenvolve-se paralela à linha de costa, a cerca de 1 
quilómetro para o interior, estendendo-se ao longo de mais de 13 quilómetros, até 
próximo da Lagoa de Albufeira. 
 
“Erguendo-se abruptamente em desnível da ordem dos 70 metros, talhada inicialmente 
pelas águas do mar quaternário e depois, após emersões do continente, 
caprichosamente erodida pelas intempéries, constitui um pano de fundo a toda a vizinha 
linha de praias. 
 
As belas formas de erosão que apresenta, as suas características geológicas e a 
extensão tornam a arriba fóssil da Costa da Caparica exemplo ímpar no nosso país ...” (in 
Decreto-Lei n.º 168/84 de 22 de maio – que cria a Área de Paisagem Protegida). 
 
Esta arriba interior de superfícies rochosas detríticas, com relevante interesse geológico e 
paleontológico, constitui o elemento visual dominante nesta orla litoral, sendo a sua 
presença e valor de tal forma importante que dá o nome à Área de Paisagem Protegida 
em que se insere. 
 
Ao longo desta arriba existem variadíssimos pontos de vista panorâmicos sendo o mais 
importante o miradouro dos Capuchos. 
 
Na FIG. IV. 56 apresenta-se algumas vistas das sub-unidades de paisagem existentes na 
envolvente do Terminal da Trafaria da OZ Energia. 
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FIG. IV. 56 – Vistas Sobre as Sub-unidades de Paisagem Presentes na Envolvente Próxima do Local de Projeto 
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10.4 Capacidade de Absorção Visual 

Por capacidade de absorção visual entende-se a maior ou menor aptidão que uma 
paisagem possui para integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir as 
suas qualidades visuais. 
 
A Carta de Capacidade de Absorção Visual (FIG. IV. 57) foi elaborada considerando a 
sobreposição das bacias visuais geradas a partir de potenciais locais com vista sobre o 
território, definidos com base na topografia e reconhecimento de campo, uma vez que se 
considerou que estes pontos constituíam uma amostra significativa para a avaliação da 
região em análise. 
 
Esta carta permite definir as zonas na área de estudo (neste caso, de aproximadamente 
quatro quilómetros em torno da área de implantação do projeto) com maior capacidade  
de absorção visual, que correspondem aos locais com uma menor sobreposição de 
bacias.  
 
As simulações foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros para o 
observador: 
 

 2 m de altura; 

 360º no plano; 

 90º a -90º na vertical; 

 Raio de 6 000 m. 
 
 
No presente estudo consideraram-se como pontos potenciais de maior acessibilidade 
visual, os que estão assinaladas na FIG. IV. 57 e no Quadro IV. 51. 
 
É de salientar que esta análise é baseada exclusivamente na morfologia do terreno, não 
integrando a vegetação do andar arbóreo e elementos construídos, o que poderá originar 
zonas com menor capacidade de absorção do que as realmente existentes. Será ainda 
de referir que a classe muito elevada corresponde à situação onde não existe qualquer 
sobreposição de bacias visuais. 
 
O estudo da paisagem foi orientado com uma base inicial de trabalho de campo em 
articulação com a topografia, de modo a identificar os observadores que se apresentam 
como representativos em termos de potencial visualização da zona do projeto e assim 
dos seus impactes.  
 
Identificaram-se assim pontos notáveis, topograficamente mais elevados e/ou com 
potencial relação visual com o local da obra. Estes pontos de análise visual considerados 
na cartografia apresentada e na avaliação correspondem a povoações, locais de 
Interesse Turístico e vias rodoviárias. 
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Quadro IV. 51 – Observadores Considerados na Carta de Absorção Visual 

Principais Vias Povoações Locais de Interesse 
Turístico 

Linha férrea (Cascais) 

Avenida da Índia e Marginal 

Itinerário Complementar (IC) 20 

Estrada Nacional (EN) 10 

Variante da Trafaria 

EN 377-1 

1 – Linda-a-Velha 

2 – Restelo 

3 – Cruz Quebrada 

4 – Boa Hora 

5 – Dafundo 

6 – Algés 

7 – Pedrouços 

8 – Pedrouços 

9 – Belém Docas  

10 – Doca de Pedrouços 

11 – Porto Brandão 

12 – Trafaria  

1 – Miradouro da Boa Viagem 

2 – Praça do Império 

3 – Doca de Pedrouços 

4 – Torre de Belém 

5 – Convento dos Capuchos 

 13 – Quinta da Amizade  

14 – Quinta dos Buxos 

15 – Murfacém 

16 – Bairro do Fundo do Fomento 

17 – Quinta do Carmo 

18 – Granja (Escola superior de Saúde) 

19 – S. Pedro da Trafaria 

20 – Pica Galo  

21 – Cova do Vapor  

22 – Pêra de Cima 

23 – Raposeira 

24 – Corvina 

25 – Caparica 

26 – Monte da Caparica 

27 – Caparica (Universidade Nova de Lisboa) 

28 – Pêra do Meio  

29 – Quinta de Santo António 

30 – Funchalinho  

31 – Quinta do Cortiço 

32 – Capuchos  

33 – Costa da Caparica 

34 – V. Nova da Caparica  

35 – Casalinho 

 

 
 
Em termos de classificação foram consideradas três classes, definidas em função da 
sobreposição de bacias visuais (Quadro IV. 52): 
 

Quadro IV. 52 – Critérios para Definição da Capacidade de Absorção Visual 

Sobreposição de 
Bacias Visuais 

Capacidade de Absorção Visual da 
Paisagem 

< 4 Elevada 

4-15 Média 

> 15 Baixa 
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Para essa identificação de pontos notáveis, na margem sul, teve-se em conta a 
envolvente direta, bem como uma envolvente mais alargada, localizada em pontos de 
maior altitude com avistamento para o local do projeto. 
 
Na margem sul e norte, consideraram-se os locais que se encontram em linha direta com 
a área em estudo e assim com potencial melhor visualização e sua perceção, pese 
embora todos os avistamentos da margem norte sobre a Trafaria e o Terminal da OZ 
Energia e que ocorrem de um modo geral ao longo da frente ribeirinha de Lisboa.  
 
O objetivo da seleção dos recetores foi assim demonstrar a visualização e qualidade de 
perceção sobre o local do projeto, para a consequente localização de recetores afetados 
e da perceção desses mesmos impactes, tendo-se demonstrado de forma muito clara de 
onde é que o projeto é visível e se a perceção das alterações é notória ou não. Essa 
demonstração foi feita a partir da cartografia com a Bacia Visual e Qualidade da 
Perceção Visual, para demonstração do grau de perceção a partir de cada um desses 
pontos e traduzida também nas fotografias que se tiraram desses recetores. 
 
Assim, ficou claro que na margem norte, e considerando já as zonas que estão no 
enfiamento visual mais direto com o Terminal da OZ Energia a perceção visual da área 
em estudo e por via do seu grande afastamento, é limitada. 
 
Na margem sul, os recetores com visualização sobre o local do projeto correspondem 
aos observadores que estão na envolvente direta, na própria Trafaria e via de acesso à 
povoação, bem como nos pontos altos que marginam a planície litoral onde se insere o 
Terminal da OZ Energia e que tem vista para essa zona.  
 
Da análise da cartografia, elaborada de acordo com a metodologia descrita, verifica-se 
que a área de implantação do projeto apresenta uma sobreposição de bacias visuais fruto 
da sua localização numa zona de relevo plano e junto ao estuário do rio, o que lhe 
permite uma maior visualização a partir dos observadores da envolvente; tem por isso 
uma baixa capacidade de absorção visual. 
 
Na envolvente sul e sudeste do Terminal da OZ Energia verifica-se o predomínio de uma 
média capacidade de absorção visual da paisagem ocorrendo pontualmente área de 
capacidade visual elevada. 
 
Na margem norte e porque o seu afastamento é significativo, os recetores que se 
coloquem vão todos conduzir à mesma conclusão de fraca perceção visual do local e 
assim das alterações.  
 
Na margem sul, porque não há mais qualquer relação topográfica e portanto visual com o 
local do projeto por parte de outros recetores, a sua consideração é também 
inconsequente. Estes conseguem ter uma perceção visual média a elevada na 
envolvente topograficamente mais elevada, mas próxima do Terminal da OZ Energia, 
Raposeira, Corvina, Pêra do Meio, Quinta do Carmo e já reduzida na envolvente mais 
afastada.  
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10.5 Qualidade Visual da Paisagem 

A paisagem, para além da realidade cénica e geográfica, comporta uma vertente cultural 
que não pode deixar de ser considerada como fator de qualificação do espaço.  
 
Sendo a paisagem o resultado da interação entre as caraterísticas biofísicas, 
geomorfológicas, climáticas, etc. presentes num determinado território e as ações que 
sobre ele o homem processa, reveste-se do maior interesse a sua caraterização bem 
como a análise da compatibilização entre os usos presentes e/ou previstos e as 
especificidades da base de suporte dessas atividades, já que a qualidade visual de uma 
determinada paisagem decorre do balanço / equilíbrio entre estes dois fatores. 
 
Dado que a qualidade visual da paisagem é, em si, um recurso natural e, como tal, não é 
um bem inesgotável nem se mantém inalterável face às ações humanas que se 
processam sobre o território, importa que, em Estudos de Impacte Ambiental, este aspeto 
seja analisado, quantificado e incluído como mais um parâmetro a ponderar no conjunto 
dos recursos biofísicos. 
 
Embora a quantificação do valor cénico de uma paisagem tenha sempre um caráter mais 
ou menos subjetivo, analisaram-se e valoraram-se, de forma desagregada, alguns dos 
aspetos normalmente utilizados em estudos de paisagem e que constituem os seus 
componentes naturais e estruturais. 
 
A análise e cruzamento de elementos biofísicos e de humanização da paisagem, aos 
quais se atribui uma determinada valoração, tenta de certa forma minimizar a 
subjetividade inerente à análise do seu valor cénico da paisagem. 
 
Na elaboração da Carta de Qualidade Visual da Paisagem (FIG. IV. 58) recorreu-se a 
informação constante na cartografia temática elaborada para a área em estudo, bem 
como ao reconhecimento de campo efetuado. 
 
Para a elaboração desta cartografia cruzaram-se primeiramente os seguintes parâmetros: 

- Relevo; 

- Uso do Solo. 
 
 
Relativamente ao relevo, e de acordo com o comumente aceite em estudos de 
paisagem, considera-se que as paisagens com qualidade visual mais elevada se 
encontram relacionadas com relevos mais vigorosos, enquanto as paisagens de menor 
qualidade visual correspondem a zonas morfologicamente mais planas ou de maior 
uniformidade topográfica. 
 
No que se refere ao uso do solo considerou-se que as áreas com qualidade visual de 
valor mais elevado correspondiam às praias e dunas, oceano Atlântico/Estuário do Tejo e 
á zona de Matas, mais concretamente da Mata dos Franceses. Considerou-se como valor 
médio/elevado a área urbana, as manchas de uso agrícola, os matos (carrascal) e os 
planos de água referentes a lagoas e charcas.  
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O valor mais baixo foi atribuído às áreas industriais, aos espaços canal e às estruturas de 
contenção de valor portuário. 
 
Nos diversos aspetos considerados para estes dois parâmetros, que definem a qualidade 
visual intrínseca da paisagem, foram integrados fatores corretivos na definição da sua 
valoração, de forma a classificar o mais realisticamente possível o valor de Qualidade 
Visual absoluta da paisagem. 
 
No Quadro IV. 53 apresenta-se os parâmetros considerados para a análise da qualidade 
visual da paisagem e os parâmetros corretivos. 
 

Quadro IV. 53 – Qualidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação 

Parâmetro analisado 

Valor da Qualidade Visual 

Baixa 
(1) 

Média 
Baixa 

(2) 

Média 
Elevada 

(3) 

Elevada 
(4) 

Relevo 

Plano (0 a 5%)      

Moderado a inclinado (5 a 25%)     

Muito inclinado (25% a 45%)     

Escarpado (>45%)     

Uso do Solo 

Área social (espaço urbano)      

Área social (espaço rururbano)     

Área industrial/portuária     

Estrutura de contenção de valor 
portuário 

 

   

Espaço canal     

Área agrícola     

Área florestal     

Matas (Mata dos Franceses)     

Matos (carrascal)     

Incultos     

Lagos, charca     

Praia, dunas     

Oceano Atlântico / Estuário do Tejo     

Parâmetros corretivos 

Área de Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da 
Caparica e Mata dos Medos 

 
   

Praias pouco intervencionadas     

Estuário do Tejo     

Zona histórica de Belém e jardins botânicos da Ajuda e de 
Belém e Zona ribeirinha Belém - Algés 

 
   

Zonas verdes de Monsanto e do Estádio Nacional     
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A Carta de Qualidade Visual da Paisagem resultou assim do cruzamento dos valores 
constantes no quadro anterior e da agregação desses resultados em três classes, de 
acordo com os seguintes escalões (Quadro IV. 54). 
 

Quadro IV. 54 – Classes de Qualidade Visual da Paisagem 

Ponderação Qualidade Visual da Paisagem 

<4 Baixa  

4-6 Média 

>6 Elevada 

 
 
Da análise da cartografia (FIG. IV. 58), elaborada de acordo com a metodologia descrita, 
verifica-se que a área de projeto bem como a maioria da área em estudo apresenta no 
geral média qualidade visual. Ocorrem no entanto pontualmente, áreas de qualidade 
visual elevada que correspondem às zonas de uso agrícola e espaços de cariz mais 
natural localizados a cotas mais elevadas e as áreas de menor qualidade visual 
correspondem às áreas industriais e espaços canais associados à rede viária. Todo o 
plano de água adjacente, correspondente ao estuário do Tejo, possui elevada qualidade 
visual pelo parâmetro corretivo aplicado e as áreas que confinam com o Terminal da OZ 
Energia, na zona terrestre, possuem média a baixa qualidade visual. 
 
As áreas de qualidade visual baixa são em geral as áreas de maior densidade do 
edificado, sem valor especial associado, e espaços canais associados à rede viária, quer 
na margem norte, quer na margem sul. 
 
 
 
 
10.6 Sensibilidade Visual 

O conceito sensibilidade visual de uma paisagem, parâmetro que indica o grau de 
afetação de uma paisagem pela alteração/introdução de determinada ação exterior, varia 
na razão inversa da capacidade de absorção visual o que significa, à partida, que quanto 
menor for a capacidade de absorção de um determinado espaço maior será a sua 
sensibilidade. 
 
Para a elaboração da Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem (FIG. IV. 59) fez-se o 
cruzamento das Cartas de Capacidade de Absorção Visual e Qualidade Visual da 
Paisagem, tendo os resultados sido agregados nas seguintes classes (Quadro IV. 55). 
 

Quadro IV. 55 – Classes de Sensibilidade Visual da Paisagem 

Sensibilidade Visual da Paisagem  

Baixa  ≤ 3 

Média >3 e <5 

Elevada ≥5 
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Da análise da cartografia (FIG. IV. 59), elaborada de acordo com a metodologia descrita, 
verifica-se que o padrão de distribuição das classes de sensibilidade visual da paisagem, 
varia de forma inversa ao verificado para a capacidade de absorção visual da paisagem, 
localizando-se a área de projeto numa zona de média e elevada sensibilidade visual.  
 
A maioria da área em estudo, excetuando o Oceano Atlântico / Estuário do Tejo, na zona 
e na faixa terrestre que lhe fica contígua, corresponde a uma paisagem com baixa a 
média sensibilidade visual. 
 
A área estuarina e ribeirinha apresenta uma sensibilidade visual elevada e tal também 
ocorre nas encostas mais naturalizadas da margem sul ainda que estas áreas sejam 
interrompidas por áreas industriais e urbanas.  
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11. SOCIOECONOMIA 

11.1 Metodologia 

A caracterização socioeconómica da situação existente tem como objetivo a 
compreensão e explicitação das particularidades e dinâmicas humanas presentes na 
envolvente da área do projeto. 
 
É por esse motivo, direcionada para os aspetos considerados relevantes, quer para 
efeitos de enquadramento, quer para a posterior identificação de impactes. 
 
Neste âmbito, e face às características do projeto em causa, à tipologia da ocupação do 
território nas suas proximidades e às características socioeconómicas locais, a 
caracterização será efetuada considerando duas escalas de análise: 
 

• Escala do concelho (Concelho de Almada); 

• Escala local (União das Freguesias de Caparica e Trafaria). 
 
 
A escala concelhia foi sobretudo considerada para efeitos de enquadramento. 
 
A escala local diz respeito à área de intervenção mais direta do projeto e sua envolvente 
próxima, caracterizada de acordo com a informação estatística existente e o trabalho de 
campo desenvolvido localmente. Esta escala foi considerada para permitir uma 
caracterização da situação e das dinâmicas existentes de uma forma mais desagregada 
e particularizada, no território onde o projeto se desenvolve. 
 
A estas escalas, a caracterização do ambiente potencialmente afetado teve em conta as 
seguintes dimensões: 
 

• Dinâmica e Composição Demográfica; 

• Atividades Económicas e Emprego; 

• Equipamentos e Infraestruturas. 

 
 
Dada a natureza e localização do projeto são ainda caracterizadas as Acessibilidades 
Marítimas e Condições de Navegabilidade para a área de estudo. 
 
Os estudos de caracterização foram desenvolvidos com base na recolha, tratamento e 
análise de diversa informação quantitativa, qualitativa e gráfica, obtida através do Instituto 
Nacional de Estatística (INE), nomeadamente, pela consulta dos Censos 2001 e 2011, do 
Anuário Estatístico de Portugal 2013, do Anuário Estatístico da Região de Lisboa 2013 e 
ainda através do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). 
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11.2 Dinâmica e Composição Demográfica 

O Terminal da Trafaria da OZ Energia fica localizado na margem esquerda do rio Tejo, no 
concelho de Almada e na União das Freguesias de Caparica e Trafaria. 
 
As localidades mais próximas do Terminal são a Trafaria que corresponde a um 
aglomerado ribeirinho, autónomo desde 1926, tendo em 1985 sido elevada a vila e 
Murfacém, que constitui uma pequena povoação com habitações de um ou dois pisos. 
 
Para as unidades territoriais consideradas, observaram-se distintas evoluções 
populacionais no último período intercensitário (2001/2011). 
 
O Concelho de Almada registou nesse período, um crescimento populacional na ordem 
dos 8,2% (Quadro IV. 56), acréscimo esse que supera o crescimento registado entre 
1991 e 2001 (6,0%). Em 2013, a população residente no concelho de Almada era de  
170 756 habitantes. 
 
Ao nível da freguesia, a União das Freguesias de Caparica e Trafaria segue a mesma 
tendência do concelho, observando-se uma aumento populacional na ordem nos 3,5%, 
que é positivo, face ao contexto que se vive a nível nacional com a maior parte das 
freguesias de reduzida dimensão a apresentarem tendência para perder população em 
função dos grandes aglomerados populacionais. 
 

Quadro IV. 56 – Evolução da População Residente (2001/2011/2013) 

Unidade Territorial 
Anos Taxa de Crescimento (%) 

2001 2011 (2001/2011) 

Concelho de Almada 160825 174030 8,2 

União das Freguesias de Caparica e 
Trafaria 25273 26150 3,5 

Fonte: INE (2015) – Censos 2001, Censos 2011 adaptados ao CAOP 2014  

 
 
A evolução populacional observada ao nível do Concelho e da freguesia teve 
naturalmente repercussões ao nível da estrutura demográfica da população traduzindo-se 
tal como o Quadro IV. 57 e o Quadro IV. 58 evidenciam, numa tendência de 
envelhecimento populacional, caracterizada por um aumento significativo da proporção 
da população idosa (> 65 anos).  
 

Quadro IV. 57 – População Residente por Grupos Etários (2001/2011/2013) 

Unidade 
Territorial 

0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos mais 65 anos 

2001 2011 2013 2001 2011 2013 2001 2011 2013 2001 2011 2013 

Concelho de 
Almada 22662 25583 26061 21655 17667 17100 89563 95055 91034 26945 35725 36561 

União das 
Freguesias 
de Caparica 
e Trafaria 

4243 4265 -- 4070 3103 -- 13616 14304 -- 3344 4478 -- 

Fonte: INE (2015) – Censos 2001, Censos 2011 adaptados ao CAOP 2014 e Anuário Estatístico da Região de Lisboa 2013. 
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Quadro IV. 58 – Variação da População por Grupos Etários (2001/2011) 

Unidade Territorial 

Taxa de Variação entre 2001 e 2011 (%) 

Grupos etários 

0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

Concelho de Almada 12,89 -18,42 6,13 32,58 

União das Freguesias de 
Caparica e Trafaria 0,52 -23,76 5,05 33,91 

Fonte: INE (2015) – Censos 2001, Censos 2011 adaptados ao CAOP 2014 

 
 
Observa-se ainda, que estamos em presença de uma população predominantemente no 
grupo etário 25-64 anos e que de 2001 para 2011 houve um aumento de cerca de 30% a 
nível do concelho e da freguesia do grupo etário com mais de 65 anos de idade. 
 
Verifica-se também um decréscimo de cerca de 20% no grupo etário dos 15 aos 24 anos 
de 2001 para 2011, sendo que os grupos etários dos 0-14 anos e dos 25-64 anos se 
mantiveram relativamente constantes, comparativamente com os restantes. 
 
De referir que, as bases estatísticas e os pressupostos utilizados num anuário são 
diferentes dos utilizados no Censos, referente a 10 anos, pelo que esta comparação é 
meramente indicativa. 
 
Como consequência do acréscimo da proporção de idosos, e tal como o Quadro IV. 59 
evidencia, o Índice de Dependência de Idosos (IDi) e o Índice de Envelhecimento (Ie) 
aumentaram de 2001 para 2011 no concelho de Almada. Entre 2011 e 2013 o Índice de 
Dependência de Idosos (IDi) aumentou de forma significativa e o Índice de 
Envelhecimento (Ie) reduziu ligeiramente.  
 

Quadro IV. 59 – Evolução dos Índices de Dependência de Jovens, Idosos e Total (IDj, IDi e 
IDt) e do Índice de Envelhecimento (Ie) - 2001/2011/2013 

Unidade Territorial 
IDj (%) IDi (%) IDt (%) Ie (%) 

2001 2011 2013 2001 2011 2013 2001 2011 2013 2001 2011 2013 

Concelho de Almada 20,4 22,8 24,1 24,2 32 33,8 44,6 54,8 57,9 118,9 140,7 140,3 
  Fonte: INE (2015) – Censos 2001, Censos 2011 adaptados ao CAOP 2014 e Anuário Estatístico da Região de Lisboa 2013 

 
 
Entre 2011 e 2013 verificou-se que o Índice de Dependência de Jovens (IDj) e o Índice de 
Dependência de Total (IDt) aumentaram ligeiramente.  
 
Para o Concelho de Almada, entre 2001 e 2011, o Índice de Envelhecimento passou de 
119 para 141 por cada 100 jovens. 
 
Também o Índice de Dependência Total (IDt), que reflete o crescente peso do grupo dos 
dependentes (jovens e idosos) na população em idade ativa aumenta, em consequência, 
sobretudo, do forte aumento da proporção da população idosa. 
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O índice de dependência de jovens revela um ligeiro acréscimo desse grupo ao nível do 
concelho de Almada. 
 
Face à evolução sofrida de abrandamento do acréscimo da proporção dos jovens, 
decréscimo da proporção dos ativos e de acréscimo da proporção do grupo de idosos 
estima-se que, a longo prazo (e na ausência de fatores externos) essa evolução se venha 
a traduzir num efetivo duplo envelhecimento da população residente. 
 
 
 
 
11.3 Atividades Económicas e Emprego 

Como pode observar-se no Quadro IV. 60, a população empregue no sector primário e 
secundário tem vindo a decrescer ao nível do concelho, registando-se uma transferência 
de mão-de-obra para o sector terciário, o qual tem vindo a registar nas últimas décadas 
um acréscimo significativo, traduzindo uma forte terciarização da economia concelhia. 
 

Quadro IV. 60 – População Empregada por Sector de Atividade Económica (2001/2011) 

Unidade Territorial 
Setor I Setor II Setor III 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Concelho de Almada 711 492 17296 10808 56564 59539 

União das Freguesias de 
Caparica e Trafaria 296 172 3945 1838 10536 8051 

Fonte: INE (2015) – Censos 2001, Censos 2011 adaptados ao CAOP 2014 

 
 
No Concelho de Almada existe um forte predomínio da atividade terciária, quer ao nível 
do sector privado (comércio, indústria, hotelaria, serviços prestados a empresas, 
transportes), quer ao nível do sector público (educação, saúde e ação social). No setor 
secundário, destacam-se as indústrias transformadoras e a construção e obras públicas. 
 
Embora residual, o sector primário (em particular a agricultura e pescas) desempenha 
desde sempre um papel fundamental na economia concelhia. 
 
Ao nível da freguesia da União das Freguesias de Caparica e Trafaria tem-se registado 
desde 2001, um decréscimo de população no sector primário, continuando a pesca a 
constituir-se como um importante recurso para a população local. 
 
No sector secundário predominam as pequenas empresas (menos de 10 trabalhadores) 
destacando-se, pelo número de trabalhadores empregues, as indústrias do ramo 
“Fabricação de elementos de construção em metal” (1,3% dos trabalhadores por conta de 
outrém) e a “Fabricação de máquinas de uso geral” (1,3%) registando-se a presença de 
um número significativo e variado de outras indústrias de pequena dimensão (com menos 
de 5 trabalhadores). 
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As situações de desemprego têm também uma forte relação com os níveis de instrução e 
de facto, para a União das Freguesias de Caparica e Trafaria, os Censos de 2011 
revelam o predomínio da população com o ensino básico, secundário e sem nível de 
instrução. A população com ensino secundário/médio e superior é reduzida  
(Quadro IV. 61). 
 

Quadro IV. 61 – Nível de Instrução da População Residente em 2011  

Unidade Territorial Nenhum  Básico - 
1º ciclo 

Básico - 
2º ciclo 

Básico - 
3º ciclo Secundário Pós-

Secundário Superior 

Concelho de Almada 28970 39122 19807 31105 28068 1701 25257 

União das Freguesias 
de Caparica e Trafaria 5295 6735 3700 4745 3318 209 2148 

Fonte: INE (2015) – Censos 2001, Censos 2011 adaptados ao CAOP 2014 

 
 
Na União das Freguesias de Caparica e Trafaria existe um predomínio da população com 
o ensino básico, destacando-se ainda o peso da população sem nível de instrução. Esta 
população sem nível de instrução, constitui-se como uma importante fragilidade em 
termos socioeconómicos sobretudo na atual conjuntura. 
 
De facto, e para o período de 2001 a 2011, a taxa de desemprego tem uma evolução 
negativa, observando-se um acréscimo significativo tanto ao nível do concelho como da 
freguesia em causa (Quadro IV. 62).  
 

Quadro IV. 62 – Evolução da Taxa de Desemprego (2001/2011) 

Unidade Territorial 
Taxa de Desemprego (%) 

2001 2011 

Concelho de Almada 8,4 14,3 

União das Freguesias de Caparica e 
Trafaria 10,4 19,3 

Fonte: INE (2015) – Censos 2001, Censos 2011 adaptados ao CAOP 2014 

 
 
De forma a tornar esta avaliação mais representativa da atualidade, de seguida 
apresentam-se os dados para o Concelho de Almada referentes a 2014 e 2015, os quais 
são disponibilizados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP), mais 
concretamente através do Documento referente ao “Desemprego Registado por 
Concelho — Estatísticas Mensais” cuja edição está a cargo da Direção de Serviços de 
Estudos, Planeamento e Controlo de Gestão, com uma periocidade mensal. 
 
No Quadro IV. 63 apresentam-se os dados referentes ao desemprego registado segundo 
o género, o tempo de inscrição e a situação face à procura de emprego no concelho de 
Almada, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro de 2014 e nos meses de janeiro e 
abril de 2015. 
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Quadro IV. 63 – Desemprego no Concelho de Almada 

Mês 
Género Tempo de inscrição Situação face à 

procura de emprego 
TOTAL 

Homens Mulheres < 1 Ano 1 Ano E+ 1º 
Emprego 

Novo 
Emprego 

2014 

Janeiro 5167 5162 5990 4339 862 9467 10329 

Abril 4848 5028 5465 4411 811 9065 9876 

Julho 4432 4830 4967 4295 750 8515 9262 

Outubro 4285 4677 4758 4204 793 8169 8962 

2015 

Janeiro 4587 4940 5230 4297 874 8653 9527 

Abril 4065 4493 4735 3823 746 7812 8558 
Fonte: IEFP (2015) 

 
 
Da análise do quadro anterior é possível constatar que desde janeiro de 2014 o 
desemprego registado tem vindo a decrescer, tendo-se observado um aumento pontual 
no início do ano de 2015 (janeiro) que logo de seguida voltou a decrescer. 
 
Relativamente ao género, a evolução do número de desempregados mantém-se na 
mesma direção, sendo que os valores relativos às mulheres é ligeiramente superior. 
 
No Quadro IV. 64 apresentam-se os dados de desemprego registados segundo o nível de 
escolaridade no concelho de Almada, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro de 
2014 e nos meses janeiro e abril de 2015. 
 

Quadro IV. 64 – Desemprego vs Nível de Escolaridade no Concelho de Almada 

Mês < 1º 
Ciclo EB 

1º Ciclo 
EB 

2º Ciclo 
EB 

3º Ciclo 
EB Secundário Superior TOTAL 

2014 

Janeiro 592 1594 1460 2301 2873 1509 10329 

Abril 531 1528 1583 2271 2711 1252 9876 

Julho 499 1411 1424 2091 2586 1251 9262 

Outubro 464 1356 1308 2043 2533 1258 8962 

2015 

Janeiro 534 1324 1546 2124 2676 1323 9527 

Abril 524 1265 1259 1692 2557 1261 8558 
Fonte: IEFP (2015) 
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Uma vez mais se confirma que o nível de escolaridade se relaciona com o número de 
desempregados, sendo que a maior parte dos desempregados possui o nível de 
escolaridade secundário seguido do nível de escolaridade do 3º ciclo do Ensino Básico. 
O menor número de desempregados integra o nível de escolaridade inferior ao 1º ciclo do 
Ensino Básico. 
 
No Quadro IV. 65 apresentam-se os dados referentes aos desempregados inscritos, 
ofertas recebidas e colocações efetuadas no concelho de Almada nos meses de janeiro, 
abril, julho e outubro de 2014 e nos meses janeiro e abril de 2015. 
 

Quadro IV. 65 – Desempregados Inscritos, Ofertas Recebidas e Colocações Efetuadas no 
Concelho de Almada  

Mês 

Desempregados Inscritos 
Ofertas 

Recebidas 

Colocações 

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

2014 

Janeiro 700 687 1387 139 29 61 90 

Abril 481 527 1008 140 36 44 80 

Julho 546 539 1085 162 31 57 88 

Outubro 659 684 1243 158 26 76 102 

2015 

Janeiro 607 680 1287 212 21 89 110 

Abril 490 537 1027 149 58 82 140 
Fonte: IEFP (2015) 

 
 
Da análise do Quadro IV. 65 é possível verificar que as ofertas têm vindo a aumentar com 
exceção de alguns meses em que excecionalmente as mesmas diminuíram (outubro de 
2014 e abril de 2015). Em termos de colocações, estas têm sido crescentes ao longo dos 
meses em análise, sendo que as mulheres têm sido sempre em número muito superior. 
 
 
 
 
11.4 Equipamentos e Infraestruturas 

11.4.1 Equipamentos 

Na Trafaria existem alguns equipamentos dos quais se destacam: 
 

• Cais de Passageiros da Trafaria; 

• Secundária 2, 3 da Trafaria; 

• Escola Básica 1 Ciclo Nº 1 da Trafaria; 

• Básica 1 Ciclo Nº 2 da Trafaria; 
• Jardim de Infância da Trafaria; 

• Extensão de Saúde da Trafaria. 
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11.4.2 Infraestruturas Rodoviárias 

O acesso ao Terminal da Trafaria da OZ Energia faz-se por via fluvial e por via rodoviária. 
Neste último caso existem dois acessos localizados a sudeste e sudoeste, o acesso 
localizado a sudeste é o principal, constituindo uma estrada asfaltada com cerca de 6 m 
de largura, que liga à povoação de Murfacém. É por esta via que todas as viaturas 
ligeiras ou pesadas para carga ou descarga, têm acesso ao Terminal. 
 
A partir desta via tem-se acesso às vias regionais ou mesmo diretamente a vias da rede 
estruturante, consoante o percurso se faça pela Trafaria ou Costa da Caparica  
(FIG. IV. 60). 
 

 
FIG. IV. 60 – Rede Rodoviária Presente na Área de Estudo 
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Através da Trafaria constitui-se o percurso mais curto e com menor atravessamento de 
áreas urbanas, sendo que através da Costa da Caparica embora se aceda diretamente 
ao IC20 - via estruturante do concelho de Almada que liga a A2 à Costa da Caparica - 
ocorre um maior desenvolvimento ao longo de área urbana. 
 
A Trafaria é servida em termos de vias regionais, pela EN377-1 e pela recente via de 
Ligação do IC32 à Trafaria, que se encontram diretamente articuladas com o IC20, e este 
com a autoestrada A2, de acesso a Lisboa e ao Norte e à zona Sul.  
 
 
 
 
11.4.3 Infraestruturas Ferroviárias  

Não existe rede ferroviária de acesso ao local ou na sua envolvente. 
 
Em termos de intenções, existiu até 2006 (21 de março de 2006, data da publicação do 
Decreto-Lei n.º 63/2006, que revoga o Decreto n.º 46 788, de 23 de dezembro de 1965, 
que instituiu a reserva do espaço canal para construção de linhas ferroviárias na 
Península de Setúbal) um espaço canal reservado para a construção do ramal ferroviário 
de ligação da Trafaria ao Pragal e que serviria o potencial Terminal de Contentores de 
Lisboa, cujo estudo de viabilidade efetuado pela APL concluía pela sua localização na 
Trafaria. 
 
 
 
 
11.5 Acessibilidades Marítimas e Condições de Navegabilidade 

A zona ribeirinha do concelho de Almada, na margem esquerda do estuário do Tejo, 
apresenta duas zonas distintas: 
 

• Um trecho orientado sensivelmente Norte-Sul no limite Nascente do concelho, que 
constitui o limite Poente do Mar da Palha, correspondente à zona do Alfeite, da 
Margueira e de Cacilhas; 

• O trecho que se desenvolve desde o Pontal de Cacilhas até à Cova do Vapor, no 
limite jusante do estuário e onde se inclui o projeto em estudo. 

 
 
A orla ribeirinha adjacente ao primeiro trecho é relativamente plana e baixa, sendo 
maioritariamente ocupada pela Base Naval do Alfeite e pelo antigo estaleiro da Margueira 
(Lisnave), sendo também de referir, na área de Cacilhas, a existência do Terminal Fluvial 
e das infraestruturas de acostagem de apoio à frota da Transtejo. 
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Ao longo do segundo trecho, onde se insere o presente projeto, a margem é bastante alta 
e escarpada. Neste trecho estão implantadas diversas infraestruturas portuárias 
especializadas, para além do Terminal da OZ Energia, entre as quais se destacam: 
 

• Terminal de Granéis Agroalimentares de Palença (SOVENA); 

• Terminais de Granéis Líquidos da Banática (REPSOL), do Porto Brandão (GALP); 

• Terminal de Granéis Agroalimentares da Trafaria (SILOPOR); 

• Cais da NATO (Portinho da Costa); 

• Ponte-cais da NATO (Trafaria). 
 
 
Para além destas instalações, é de referir também a existência ao longo deste troço 
marginal das seguintes infraestruturas: 
 

• Estação Fluvial de Porto Brandão; 

• Estação Fluvial da Trafaria. 
 
 
Ao longo de toda a frente ribeirinha do concelho de Almada não existem, de uma forma 
geral, quaisquer condicionamentos de navegabilidade em termos de profundidades, dado 
que as profundidades naturais ao longo desta frente marginal são bastante elevadas.  
 
Existem contudo diferentes atividades portuárias especializadas ao longo de toda a 
extensão da frente ribeirinha do concelho de Almada, a maior parte das quais impondo 
restrições bastante exigentes em termos de navegação nas suas áreas adjacentes. 
 
Neste sector da margem ribeirinha a Trafaria e a Cova do Vapor funcionam como zonas 
de abrigo para embarcações de pesca e de recreio, permitindo a acostagem ou fundação 
das embarcações. 
 
A nível da navegação de recreio, junta-se também o Porto Brandão, um pouco mais para 
nascente da Trafaria, sendo que este pequeno porto, bem como a Trafaria são 
normalmente frequentados pela navegação de recreio, em grande parte devido à 
existência, nos respetivos aglomerados urbanos, de diversos restaurantes. 
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12. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

12.1 Metodologia 

Para o desenvolvimento do atual projeto, e ao nível do ordenamento do território, foi 
verificada a conformidade do projeto em causa com os instrumentos de desenvolvimento 
territorial e de planeamento em vigor na área em estudo e o seu enquadramento em 
outros documentos e orientações estratégicas e sectoriais com potencial relevância para 
o projeto e área em causa. 
 
Ao nível das condicionantes ocorrentes na área em estudo, identificaram-se as servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública decorrentes da presença de recursos 
naturais e de determinados equipamentos e infraestruturas na área de estudo. 
 
 
 
 
12.2 Ordenamento do Território 

12.2.1 Identificação dos Instrumentos de Desenvolvimento Territorial e de 
Planeamento 

Os instrumentos de desenvolvimento territorial e de planeamento em vigor, com 
incidência na área de estudo são os seguintes: 
 
Instrumentos de Âmbito Nacional 
 

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

• Planos Especiais de Ordenamento do Território: 

Refere-se, pela sua importância e ligação com a área e o projeto, um plano que se 
encontra em elaboração, correspondente ao: 

- Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo (POE Tejo), o qual se trata de um 
Plano Especial de Ordenamento do Território, sendo também abordado no âmbito 
deste capítulo. 

• Planos Sectoriais 

- Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM); 

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRH Tejo); 

- Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROF AML). – Foi suspenso pela Portaria n.º 141/2015 de 21 de maio. 

 
 
Instrumentos de Âmbito Regional 
 

• Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROT AML). 
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Instrumentos de Âmbito Municipal 
 

• Plano Diretor Municipal de Almada (PDM Almada); 

• Estudo de Enquadramento Estratégico da Costa da Caparica; 

• Estudo Estratégico de Almada Poente;  

• Planos de Pormenor da Trafaria e Caparica: 

- Plano de Pormenor de S. João da Caparica (Aviso do Diário da República 

3ª Série n.º 56, de 20 de março de 2006); 

- Plano de Pormenor do Torrão (Aviso do Diário da República 3ª Série n.º 

56, de 20 de março de 2006); 

- Plano de Pormenor das Abas da Raposeira (Aviso do Diário da República 

3ª Série n.º 56, de 20 de março de 2006); 

- Plano de Pormenor Corvina-Raposeira (Edital n.º 1169/2008, DR 2ª Série 

n.º 225, de 19 de novembro de 2008); 

- Plano de Pormenor Expansão Sul Trafaria/Raposeira (Edital n.º 

1170/2008, DR 2ª Série n.º 225, de 19 de novembro de 2008). 

• Plano de Urbanização de Almada Poente; 

• Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.  
 
 
 
 
12.2.2 Instrumentos de Âmbito Nacional 

 
• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 
 
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) foi aprovado 
pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro. 
 
Este programa de natureza estratégica e de âmbito nacional, previsto na Lei de Bases do 
Ordenamento do Território e Urbanismo, constitui o topo da pirâmide dos instrumentos de 
planeamento previstos no então consagrado Sistema de Gestão Territorial, conforme 
determinado no Decreto-Lei n.º 380/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de 
setembro.  
 
Trata-se, por esse motivo, do documento hierarquicamente mais importante da estrutura 
nacional do planeamento e ordenamento do território.  
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Este documento estabelece ainda as estratégias e opções para o Modelo de 
Desenvolvimento Territorial do País até 2025, e constitui o quadro de referência para a 
elaboração dos restantes instrumentos de planeamento do sistema de gestão territorial 
nacional, com relevância para os planos sectoriais, os planos regionais de ordenamento 
do território e os planos diretores municipais. 
 
No Programa de Ação são apresentados os seguintes Objetivos Estratégicos: 
 

1. Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, 
paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e 
geológicos e prevenir e minimizar os riscos; 

2. Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos 
espaços ibérico, europeu, atlântico e global; 

3. Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as 
infraestruturas de suporte à integração e à coesão territoriais; 

4. Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de 
equipamentos coletivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse 
geral, promovendo a coesão social; 

5. Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e 
incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração 
pública; 

6. Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a 
participação informada, ativa e responsável dos cidadãos e das instituições. 

 
 
Atendendo à especificidade do objeto do presente estudo interessa essencialmente 
considerar o Objetivo Estratégico 1 que enquadra a presente pretensão.  
 
O Objetivo Estratégico 1 desdobra-se num conjunto de Objetivos Específicos, entre os 
quais interessa destacar o Objetivo 1.11: ”Avaliar e prevenir os fatores e as situações de 
risco, e desenvolver dispositivos e medidas de minimização dos respetivos efeitos”, na 
medida em que a diminuição do transporte de gás por via rodoviária pelo ligeiro aumento 
do transporte por via marítima implicará a diminuição dos riscos associados ao tráfego 
rodoviário. 
 
Pelo exposto conclui-se, que o objeto do presente estudo é compatível e enquadra-se 
nos objetivos do PNPOT. 
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Planos Especiais de Ordenamento do Território 
 
• Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo (POE Tejo)  

 
O Decreto-Lei n.º 129/2008, de 21 de julho, estabelece o regime dos Planos de 
Ordenamento dos Estuários, atribuindo às Administrações de Região Hidrográfica, a sua 
respetiva elaboração. 
 
O Despacho n.º 21020/2009, publicado no Diário da República de 18 de setembro, 
atribuiu à Administração da Região Hidrográfica do Tejo (ARH do Tejo) a elaboração do 
Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo (POE Tejo): 
 
“A elaboração do POE Tejo, projeto pioneiro a nível nacional, constitui uma oportunidade 
única para o planeamento, ordenamento e gestão do estuário e da orla estuarina, através 
de uma adequada compatibilização dos múltiplos usos e ocupações do território com os 
objetivos de proteção e valorização dos recursos hídricos e dos ecossistemas e valores 
naturais associados. Constitui sede privilegiada de articulação entre as entidades com 
responsabilidade na gestão do território envolvendo desde o primeiro momento os 
diferentes fatores-chave para a promoção da concertação de interesses e geração de 
consensos com vista a uma responsabilidade partilhada no ordenamento e gestão.” (ARH 
Tejo). 
 
A área de intervenção do POE integra as águas de transição, os seus leitos e margens, 
que constituem o estuário, e ainda a orla estuarina à qual corresponde uma zona 
terrestre de proteção com a largura máxima de 500 metros contados a partir da margem. 
Abrange parcialmente além do concelho de Almada, também os concelhos de Cascais, 
Oeiras, Lisboa, Loures, Vila Franca de Xira, Alenquer, Azambuja, Benavente, Alcochete, 
Montijo, Moita, Barreiro e Seixal. A área em estudo encontra-se integrada na denominada 
“Orla Estuarina”. 
 
De acordo com as informações constantes da Planta Síntese do Plano (FIG. IV. 61), 
verifica-se que a zona do projeto se insere em Área com uso portuário reconhecido ou 
potencial logístico e industrial, a qual corresponde à área de jurisdição da APL, devem, 
entre outros objetivos, ser garantidas as condições para o desenvolvimento da atividade 
portuária, em termos de tráfego marítimo e fluvial de mercadorias e passageiros, a 
náutica de recreio, a pesca ou a construção, reparação e desmantelamento de 
embarcações, bem como atividades logísticas. 
 
O projeto em análise integra-se patente no previsto no plano para a zona embora mais 
uma vez se saliente que o plano não se encontra ainda aprovado. 
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Fonte: ARHTEJO 

FIG. IV. 61 – Planta Síntese POE Tejo 
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Planos Sectoriais 
 
• Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM)  
 
O Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM) corresponde a um plano sectorial 
tendo sido aprovado por  Despacho Interministerial n º 14 449/2012, de 8 de novembro 
de 2012. 
 
O POEM incide sobre o território nacional correspondente aos espaços marítimos sob 
soberania ou jurisdição portuguesa. Essa área de intervenção tem como limite interior 
(terrestre) a Linha de Máxima Preia-mar de Águas Vivas Equinociais (LMPAVE) e como 
limite exterior (marítimo) o limite exterior da ZEE.” 
 
 “O Plano tem como objetivo ordenar os usos e atividades do espaço marítimo, presentes 
e futuros, em estreita articulação com a gestão da zona costeira, garantindo a utilização 
sustentável dos recursos, a sua preservação e recuperação, potenciando a utilização 
eficiente do espaço marinho, no quadro de uma abordagem integrada e intersectorial, e 
fomentando a importância económica, ambiental e social do mar.” (INAG) 
 
O POEM estabelece cinco grandes domínios estratégicos: 
 

1. Geoestratégia 

2. Economia 

3. Recursos Naturais 

4. Conhecimento 

5. Governança 
 
Atendendo à especificidade do objeto do presente estudo interessa essencialmente 
considerar o Domínio Estratégico 2 (“Economia”) que enquadra a presente pretensão.  
 
Esse Domínio Estratégico 2, desdobra-se num conjunto de Linhas de Orientação 
Estratégica, entre as quais interessa destacar a Linha de Orientação relacionada com a 
“Valorização” e “Sinergias”, para a qual se estabelecem as seguintes Orientações 
Estratégicas, compatíveis com o projeto em causa: 
 

• Fomento das atividades associadas à utilização sustentável do espaço marítimo e 
dos seus recursos e modernização e sustentabilidade das respetivas 
infraestruturas; 

• Incremento da atratividade e da competitividade das atividades associadas à 
utilização do espaço marítimo e dos seus recursos e das respetivas 
infraestruturas; 

• Estabelecimento de sinergias (integração em cluster) entre as instituições e os 
agentes económicos cujas funções e atividades incidem no espaço marítimo e nos 
seus recursos.  

 
Pelo exposto conclui-se, que o objeto do presente estudo enquadra-se nos objetivos do 
POEM. 
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• Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo (PGRH-Tejo) 
 
Os planos de Gestão de Região Hidrográfica correspondem a instrumentos de 
planeamento dos recursos hídricos que visam a gestão, a proteção e a valorização 
ambiental, social e económica das águas ao nível das bacias hidrográficas integradas 
numa região hidrográfica. 
 
A área em estudo insere-se na Região Hidrográfica do Tejo, sendo por esse motivo 
abrangida pelo Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRH Tejo), aprovado 
pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 16-F/2013, de 22 de março. 
 
O PGRH do Tejo tem como objetivo principal identificar os problemas mais relevantes 
das massas de água, prevenindo a ocorrência de futuras situações potencialmente 
problemáticas e definir as linhas estratégicas da gestão dos recursos hídricos através da 
elaboração de um programa de medidas que garanta a prossecução dos objetivos 
estabelecidos na Lei da Água. 
 
De acordo com o estabelecido na Lei da Água, o PGRH Tejo “(…) deve fundamentar e 
orientar a proteção e a gestão das águas e a compatibilização das suas utilizações com 
as suas disponibilidades de forma a: 
 

a) Garantir a sua utilização sustentável, assegurando a satisfação das necessidades 
das gerações atuais sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 
satisfazerem as suas próprias necessidades; 

b) Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em 
conta o valor económico de cada um deles, bem como assegurar a harmonização 
da gestão das águas com o desenvolvimento regional e as políticas sectoriais, os 
direitos individuais e os interesses locais; 

c) Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das 
massas de água.” 

 
É de realçar que, e de acordo com os objetivos e prioridades que norteiam esse plano, 
não são identificadas, restrições ou condicionantes ao projeto em causa. 
 
 
 
• Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROF AML) 
 
Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) foram definidos pela Lei de 
Bases da Politica Florestal Nacional (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto) como “instrumentos 
sectoriais de gestão territorial” que estabelecem as normas de intervenção sobre a 
ocupação e a utilização dos espaços florestais.  
 
A área de estudo encontra-se integrada no PROF da AML, aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 15/2006, de 19 de outubro, o qual abrange e além do município de 
Almada, os municípios de Amadora, Alcochete, Mafra, Sintra, Vila Franca de Xira, 
Cascais, Oeiras, Odivelas, Lisboa, Seixal, Barreiro, Loures, Moita, Montijo, Sesimbra, 
Setúbal e Palmela.  
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Deve no entanto referir-se que o Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área 
Metropolitana de Lisboa (PROF AML) foi suspenso pela Portaria n.º 141/2015, de 21 de 
maio. Numa perspetiva de ordenamento florestal, os PROF definem várias sub-regiões 
homogéneas, unidades territoriais com elevado grau de homogeneidade que constituem 
espaços privilegiados para a definição de objetivos de utilização funcional e gestão 
florestal sustentável. 
 
A área em estudo integra-se entre a “Sub-região homogénea Arribas-Arrábida”  
(FIG. IV. 62) e a “Sub-região homogénea Península de Setúbal”.  
 
A sub-região homogénea “Arribas-Arrábida” abrange os concelhos de Almada, Seixal, 
Sesimbra, Setúbal e Palmela correspondendo à faixa costeira desde a Trafaria até 
Setúbal. 
 
Para essa Sub-região, o Artigo 21.º do Regulamento, o PROF estabelece as seguintes 
funções: 
 

 1ª função - a conservação de habitats, de espécies da fauna e flora de 
geomonumentos; 

 2ª função - a proteção; 
 3ª função - o recreio, enquadramento e estética da paisagem. 

 
 
De forma a prosseguir essas funções, destacam-se os seguintes objetivos específicos: 
 

 Conservação da biodiversidade e riqueza paisagística; 
 Preservar os valores fundamentais do solo e da água; 
 Ordenamento dos espaços florestais de recreio. 

 
 
O Artigo 16.º do Regulamento do PROF estabelece as seguintes funções para a sub-
região homogénea da “Península de Setúbal”: 
 

 1ª função - recreio, enquadramento e estética da paisagem; 
 2ª função - a silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores; 
 3ª função - a produção. 

 
 
De forma a prosseguir essas funções, destacam-se os seguintes objetivos específicos: 
 

a) Melhorar e racionalizar a oferta dos espaços florestais na área do turismo e lazer; 

b) Melhorar a estrutura produtiva dos espaços existentes; 

c) Otimizar a gestão das áreas cinegéticas e silvopastoris. 
 
 
De acordo com o Mapa Síntese do PROF a área do projeto não se integra em qualquer 
zona sensível para a conservação (FIG. IV. 62). 
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FIG. IV. 62 – Extrato do Mapa Síntese do PROF AML 
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Tendo em conta o caracter sectorial deste plano, não existem referências ao projeto em 
causa. No entanto, e de acordo com os objetivos e prioridades que norteiam esse plano, 
não são identificadas restrições ou condicionantes ao projeto em análise. 
 
 
 
 
12.2.3 Instrumentos de Âmbito Regional 

 
• Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROT AML) 
 
Os planos regionais de ordenamento do território (PROT) enquadrados na Lei  
n.º 48/1998, de 11 de agosto e no Decreto-Lei n.º 380/1999, 22 de setembro definem a 
estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas ao 
nível nacional e considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, 
constituindo o quadro de referência para a elaboração dos planos municipais de 
ordenamento do território. 
 
O PROT da AML foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 8 
de abril. Encontra-se atualmente em revisão, com uma primeira deliberação de alteração 
através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 92/2008, de 5 de junho, na sequência 
da qual ocorreu, em 14 de abril de 2011, a entrega da proposta final de alteração do 
Plano à Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades. 
 
No entanto, em 26 de junho de 2012, viria a ocorrer uma segunda deliberação da revisão 
do Plano apresentado, através do Despacho n.º 10079/2012, do Gabinete do Secretário 
de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da 
República, IIª Série, n.º 144, de 26 de julho de 2012, atendendo à necessidade do mesmo 
refletir, em termos de Opções Estratégicas de Base Económica e do Modelo Territorial 
proposto, as novas orientações governamentais quanto aos grandes investimentos 
públicos para esta região. 
 
Além do concelho de Almada, este plano abrange também os restantes municípios que 
fazem parte integrante da Área Metropolitana de Lisboa: Alcochete, Amadora, Azambuja, 
Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, 
Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira. 
 
Assim, tendo em conta a estratégia do PROT em vigor (RCM n.º 68/2002, de 8 de abril), 
verifica-se que esta se fundamenta em quatro objetivos fundamentais: 
 

1) Sustentabilidade ambiental - “encarando a preservação e a valorização ambiental 
como premissas fundamentais de criação de oportunidade de desenvolvimento, 
adota-se uma visão sistémica das vertentes ambientais, propondo-se que a 
«estrutura metropolitana de proteção e valorização ambiental» constitua a rede 
fundamental de áreas, corredores e ligações ecológicas, de valorização ambiental 
do sistema territorial. A (re)valorização da água como elemento de sustentabilidade 
ambiental e de valorização da paisagem e a revitalização do meio rural como 
elemento do equilíbrio metropolitano”  
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2) Qualificação metropolitana - “realizada através da contenção da expansão 
urbana e de um modelo/estrutura territorial que visa: A recentragem e o 
ordenamento da AML, em articulação com o estuário do Tejo, salvaguardando os 
recursos naturais e as áreas protegidas; O desenvolvimento de novas centralidades 
metropolitanas; O complemento e a consolidação de uma estrutura de 
acessibilidades em rede; O ordenamento da logística.”  

3) Coesão Socioterritorial - “através de uma melhoria sustentada das condições de 
vida e da qualidade urbana para a população residente na AML.”  

4) Organização do sistema metropolitano de transportes. 
 
 
De acordo com o PROT AML, a área de estudo encontra-se integrada na Unidade 
Territorial ”Arco Ribeirinho” mais especificamente entre a unidade “Sobreda / Charneca” 
(localizada a Oeste do Terminal) e a unidade “Trafaria / Banática” (localizada a Este do 
Terminal) (FIG. IV. 63). 
 
O arco ribeirinho sul integra várias subunidades distintas: a mancha urbana consolidada 
desenvolvida em torno da margem esquerda do estuário do Tejo, de Cacilhas ao Montijo, 
o interior dos concelhos de Almada e Seixal, a faixa litoral da Costa da Caparica e das 
praias urbanas estendida até à Fonte da Telha, incluindo algumas áreas urbanas de 
carácter turístico e as vertentes ribeirinhas do concelho de Almada. No seu conjunto, 
estas subunidades constituem a grande coroa urbana da margem sul. 
 
De acordo com o PROT AML, a área de estudo localiza-se nas proximidades da Rede 
Ecológica Metropolitana mais concretamente da “Área Estruturante Primária do Estuário 
do Tejo” (FIG. IV. 64). 
 
O “Estuário do Tejo” é o elemento central da AML e constitui uma área húmida da maior 
importância a nível nacional e europeu. Apresenta uma biodiversidade muito elevada e 
uma excecional diversidade paisagística, constituindo o elemento de referência simbólica 
da cidade de Lisboa e de toda a AML.  
 
Com o objetivo de dar corpo à Visão Estratégica preconizada, o PROT definiu um 
conjunto de orientações das quais se destacam, pela sua relevância para o projeto em 
causa, as seguintes: 
 

 As Orientações Territoriais para a Unidade ”Arco Ribeirinho” que referem a 
necessidade de, e entre outros aspetos: 

- “(...) Reconverter as áreas industriais em declínio ou abandonadas, privilegiando a 
sua utilização para serviços de apoio às atividades económicas e para a criação 
de espaço público”. 
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Fonte: SNIT/DGOTDU (2015) 

FIG. IV. 63 – Extrato da Planta de Unidades Territoriais  



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00  Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo IV 

183 

 

 
Fonte: SNIT/DGOTDU (2015) 

FIG. IV. 64 – Extrato da Planta da Rede Ecológica Metropolitana 
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 As Orientações Setoriais para a “Estrutura metropolitana de proteção e valorização 
ambiental”, que apontam como norma: 

- “(...) os projetos da iniciativa da administração central ou local, devem garantir 
que, nos espaços e terrenos adjacentes às linhas de água ou de drenagem 
natural, não ocorrem ocupações edificadas, infraestruturas ou atividades de que 
derivem obstruções ao funcionamento normal do circuito hidrológico ou efluentes 
não tratados que ponham em causa o normal dinamismo e função dos recursos 
hídricos, designadamente a circulação de água à superfície, a sua qualidade, o 
controlo das cheias e a capacidade depuradora das águas e dos solos; 

-  Devem identificar, definindo regimes de uso do solo adequados, as áreas 
sujeitas a cheias ou alagamento temporário, as áreas adjacentes às linhas de 
água, assim como as situações de estrangulamento do sistema hídrico.” 

 
 
Pelo exposto se conclui, que o projeto em causa não colide e se enquadra nos objetivos 
estratégicos de desenvolvimento regional preconizados no PROT da Área Metropolitana 
de Lisboa. 
 
 
 
12.2.4 Instrumentos de Âmbito Municipal 

 
• Plano Diretor Municipal de Almada (PDM) em vigor 
 
“O plano diretor municipal estabelece o modelo de estrutura espacial do território 
municipal, constituindo uma síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento 
local prosseguida, integrando as opções de âmbito nacional e regional com incidência na 
respetiva área de intervenção.” (Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de dezembro). 
 
O Plano Diretor Municipal de Almada foi ratificado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 5/97, de 5 de dezembro de 1996, publicada no Diário da República, 1.ª 
Série-B, de 14 de janeiro de 1997. Foi ratificado posteriormente pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 100/98, de 4 de agosto. Em outubro de 2011, a Assembleia 
Municipal de Almada deliberou aprovar a Suspensão Parcial do Regulamento do PDM e 
as respetivas Medidas Preventivas foram publicadas em 2012, através do 
Aviso n.º 1922/2012, no Diário da República n.º 28, de 8 de fevereiro.  
 
A Assembleia Municipal de Almada, em 27 de junho de 2014, aprovou a Prorrogação da 
Suspensão Parcial do Regulamento do PDM de Almada e respetivas Medidas 
Preventivas, publicada através do Aviso n.º 8427/2014, de 21 de julho. Este Plano 
encontra-se atualmente em processo de revisão. 
 
Em Reunião Pública de 17 de dezembro de 2008, a Câmara Municipal de Almada decidiu 
dar início ao processo de revisão do seu Plano Diretor Municipal. 
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A decisão foi tomada no seguimento da elaboração do Relatório de Avaliação da 
Execução do Plano Diretor Municipal e Identificação dos Principais Factores de Evolução 
do Município. 
 
Entre 5 de fevereiro e 18 de março de 2009 decorreu o primeiro período de consulta 
pública sobre a Revisão do Plano Diretor Municipal. 
 
Neste ponto, a área em estudo será analisada assim em função das intenções de 
ordenamento estabelecidas no PDM em vigor. 
 
Assim em termos do PDM em vigor, verifica-se em primeiro lugar que a área do Terminal 
da Trafaria da OZ Energia se encontra incluída na unidade operativa UNOPs 6 – Pera. 
 
Ao nível da UNOPs 6, e no Artigo 41.º do Regulamento do PDM (Uso do solo) refere-se 
que se trata de uma Unidade operativa onde os usos dominantes propostos são o uso 
agrícola e o turismo, sendo este de baixa intensidade de ocupação. 
 
Esta unidade operativa inclui as seguintes classes e categorias de Espaços, cuja 
ocupação e transformação são reguladas nomeadamente, pelas disposições Específicas 
do Capítulo III deste Regulamento: 
 

a) Espaços urbanos e urbanizáveis; 

b) Espaços de vocação turística; 

c) Espaços industriais; 

d) Espaços de equipamento; 

e) Espaços culturais e naturais; 

f) Espaços verdes de proteção e enquadramento; 

g) Espaços agrícolas; 

h) Espaços de uso militar.  
 
 
De acordo com o Extrato da Carta de Ordenamento do PDM de Almada (FIG. IV. 65), o 
Terminal da Trafaria da OZ Energia localiza-se predominantemente em “Espaços 
Industriais” e a zona mais a sul abrange “Espaços Culturais e Naturais”.  
 
Na envolvente direta, mais concretamente a poente, está definido um “Espaço Urbano 
Consolidado” (Trafaria), a sudoeste, sul e nascente “Espaços Culturais e Naturais”. 
 
Dado que os novos reservatórios de GPL e as respetivas bombas serão instaladas no 
interior do Terminal da OZ Energia em espaço com classificação de “Espaço Industrial” 
não se verificará a afetação de outras classes de espaço. 
 
Segundo o artigo 111 do Capitulo III referente a “Espaços Industriais” é referido que o 
projeto em estudo de ampliação deve ser acompanhado do Estudo de Impacte 
Ambiental, de acordo com a legislação em vigor, e da apresentação de projeto de 
integração paisagística do conjunto das instalações. 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
 Dezembro 2015 
Vol. II - Relatório Síntese – Capítulo IV Rev.00 

186

 
 
Face ao exposto, o Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no interior dos limites 
do atual Terminal da Trafaria é compatível com o previsto neste instrumento de 
planeamento, desde que cumpridos os requisitos referidos, nomeadamente a elaboração 
de um estudo de impacte ambiental que corresponde ao presente documento. 
 
 
 
• Estudo de Enquadramento Estratégico da Costa da Trafaria  
 
O Estudo de Enquadramento Estratégico Costa da Trafaria, aprovado em Reunião de 
Câmara de 21 de setembro de 2005, assume-se como um instrumento técnico inovador, 
capaz de orientar a elaboração dos planos de pormenor que o mesmo propõe. 
 
O estudo baseia-se nos resultados obtidos nas fases de "Diagnóstico" e de "Cenários 
para um Desenvolvimento Sustentável". 
 
Neste estudo foi particularmente importante a participação ativa da população da zona e 
dos decisores locais. 
 
Para a consolidação da Visão Estratégica proposta, o estudo destaca 22 projetos âncora 
considerados estruturantes: 
 

• Reabilitação do núcleo histórico; 

• Porto de recreio; 

• Complexo desportivo; 

• Recuperação do Forte (escola de hotelaria); 

• Porto de Pesca; 

• Terminal rodo-fluvial; 

• Pólo Científico e tecnológico; 

• Pólo urbano; 

• Golfe em articulação com a mata; 

• Pontão para atividades de recreio; 

• Projeto de referência (espaço de fruição pública); 

• Recuperação da frente de praias; 

• Reabilitação da frente marginal; 

• Reconversão da Mata (zona da Raposeira/Alpena) em Parque Urbano; 

• Parque público associado aos fortes; 

• Parque temático (recreio e diversões); 
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• Enquadramento e realização do IC32 até à Trafaria; 

• Ampliação da rede de MST até à Trafaria; 

• Reabilitação do núcleo de Murfacém; 

• Área de Paisagem Protegida de âmbito municipal; 

• Marketing da região; 

• Realojamento. 
 
 
A 1 de fevereiro de 2006 a Câmara Municipal de Almada aprovou os termos de referência 
para a elaboração de três planos de pormenor: Torrão, São João de Caparica e Abas da 
Raposeira. 
 
 
 
• Estudo Estratégico de Almada Poente 
 
 Com a realização do Estudo Estratégico de Almada Poente aprovado em reunião do dia 
20 de maio de 2009 pretendeu-se um reconhecimento atual do território, através da 
compreensão das dinâmicas territoriais, socioeconómicas, urbanísticas e ambientais que 
promova reflexões estratégicas de apoio à elaboração de uma proposta de políticas 
integradas. 
 
A área do território do Município de Almada designada por ”Plano Integrado de Almada” 
contempla um território com a dimensão de 340 ha, inseridos na freguesia da Caparica e 
do Pragal, com uma população de aproximadamente 20 000 pessoas e cerca de 5600 
fogos (FIG. IV. 66). 
 

              

FIG. IV. 66 – Área do Estudo Estratégico de Almada Poente 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
 Dezembro 2015 
Vol. II - Relatório Síntese – Capítulo IV Rev.00 

190

 
 
Tal como se pode verificar, este plano localiza-se fora da área em estudo, constatando-se 
que o limite Poente se encontra a cerca de 2500 metros do Terminal da OZ Energia. 
Posto isto, verifica-se que não existirá nenhuma interferência do projeto em estudo com o 
mesmo. 
 
 
• Planos de Pormenor 
 
No município de Almada, abrangendo parte do sector entre a Trafaria e a Costa da 
Caparica, mais concretamente na envolvente da área de estudo, encontram-se em 
elaboração os Planos de Pormenor abaixo referidos: 
 

• Plano de Pormenor de S. João da Caparica (Aviso do Diário da República 3ª Série 
n.º 56, de 20 de março de 2006); 

• Plano de Pormenor do Torrão (Aviso do Diário da República 3ª Série n.º 56, de 20 
de março de 2006); 

• Plano de Pormenor das Abas da Raposeira (Aviso do Diário da República 3ª Série 
n.º 56, de 20 de março de 2006); 

• Plano de Pormenor Corvina-Raposeira (Edital n.º 1169/2008, DR 2ª Série n.º 225, 
de 19 de novembro de 2008); 

• Plano de Pormenor Expansão Sul Trafaria/Raposeira (Edital n.º 1170/2008, DR 2ª 
Série n.º 225, de 19 de novembro de 2008). 

 
 
O Plano de Pormenor de S. João da Caparica, publicado no Aviso do Diário da República 
3ª Série n.º 56, de 20 de março de 2006, corresponde a uma área de intervenção de 
aproximadamente 130 ha entre o Rio Tejo (norte), a Alameda Atlântica (nascente), o 
Inatel (sul) e o Atlântico (poente). Os objetivos gerais do plano visam o ordenamento da 
frente urbana ao longo do Eixo da Avenida Atlântica/Avenida de Afonso de Albuquerque e 
da Mata dos Franceses. Este plano localiza-se a poente da área do Terminal da OZ 
Energia e a uma distância considerável não existindo por isso mesmo uma interferência 
direta ou indireta com o mesmo.  
 
O Plano de Pormenor do Torrão (Trafaria/Almada) publicado no Aviso do Diário da 
República 3ª Série n.º 56, de 20 de março de 2006, corresponde a uma área de 
intervenção de aproximadamente 7,8 hectares entre o aterro da Silopor (norte), a Rua de 
Alexandre Braga (nascente), a Avenida de Afonso de Albuquerque/via 25 de Abril (sul) e 
a EB 2,3 da Trafaria (poente). Os objetivos gerais do plano visam a criação de um 
sistema urbano integrado e sustentável reordenando e renovando uma área atualmente 
ocupada por construções clandestinas, habitação social e alguns equipamentos. Esta 
área deve estabelecer a continuidade urbana da malha espacial da Trafaria e permitir a 
transição para as novas áreas de ocupação/expansão a poente resolvendo os atuais 
conflitos de ocupação do território. 
 
Este plano abrange uma zona a poente da área do Terminal da OZ Energia situada a 
uma distância superior a 750 metros. Assim sendo, ainda que o plano seja relativo a uma 
zona na envolvente da área do projeto, não se verifica interferência do projeto com este 
instrumento de planeamento.  



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00  Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo IV 

191

 
 
O Plano de Pormenor das Abas da Raposeira (Trafaria/Almada) foi publicado no Aviso do 
Diário da República 3ª Série n.º 56, de 20 de março de 2006, corresponde a uma área de 
intervenção de aproximadamente 15,6 hectares entre a Avenida de Afonso de 
Albuquerque (norte), a EN377-1 (nascente), o aglomerado populacional das Abas da 
Raposeira (sul) e o Pica Galo (poente). Os objetivos gerais do plano visam a valorização 
da Mata como parque urbano integrado na frente urbana da Avenida de Afonso de 
Albuquerque e o ordenamento desta ocupação pontual, equacionando a sua utilização 
para realojamento, entre outros usos, e resolução de articulação do IC32 com a rede 
viária existente.  
 
Este plano localiza-se a sudoeste da área do Terminal da OZ Energia a uma distância de 
cerca de 1600 metros. Assim sendo, ainda que na envolvente da área do projeto não se 
verifica interferência do projeto em análise com este instrumento de planeamento.  
 
O Plano de Pormenor da Corvina-Raposeira foi publicado no Edital n.º 1169/2008, DR 2ª 
Série n.º 225, de 19 de novembro de 2008 e abrange uma área de intervenção de 
aproximadamente 9,2 hectares entre o Plano de Pormenor da Expansão Sul da 
Trafaria/Raposeira (Norte), a AUGI da Corvina (Nascente), a AUGI da Raposeira 
(Poente) e o Forte de Alpenas (Sudoeste). 
 
Os objetivos gerais do Plano visam resolver o ordenamento de um território atualmente 
desocupado. Prevê-se a possibilidade de criar zonas de habitação, em particular para 
realojamento, garantir a continuidade a nível do desenho urbano através da integração 
dos remates dos aglomerados vizinhos, a preservação dos valores naturais e a melhoria 
das acessibilidades. 
 
De salientar que este plano de pormenor não incide na área de implantação do projeto e 
não constitui uma condicionante à implantação do mesmo uma vez que o projeto em 
estudo conduzirá a uma redução do tráfego rodoviário, contribuindo para a melhoria das 
acessibilidades na zona. 
 
O Plano de Pormenor de Expansão Sul da Trafaria – Raposeira foi publicado no Edital  
n.º 1170/2008, DR 2ª Série n.º 225, de 19 de novembro de 2008, e abrange uma área de 
intervenção de 24,5 ha delimitada a norte pela vila da Trafaria, a sul por uma zona de 
cabeço desocupado na Corvina, a poente pela Estrada Militar / Abas da Raposeira e a 
nascente pela EN377-1 e pelo Vale da Ribeira da Enxurrada. 
 
Os objetivos gerais do Plano visam obter um sistema urbano integrado e sustentável, em 
que os valores naturais sejam salvaguardados. 
 
Este plano localiza-se a cerca de 500 metros a sudoeste do Terminal da OZ Energia, 
constatando-se que dada a intervenção preconizada não existirá qualquer interferência 
com o mesmo.  
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• Plano de Urbanização Almada Poente  
 
Mais concretamente, a nascente da área de estudo encontra-se em elaboração o Plano 
de Urbanização (PU) de Almada Poente, com publicação no Edital n.º 915/2011, DR 2ª 
Série n.º 189, de 30 de setembro de 2011. 
 
O território em que se insere a Área de Intervenção do Plano de Urbanização de Almada 
Poente (PUAP) constitui uma situação singular no contexto da Área Metropolitana de 
Lisboa. 
 
A localização desta área, que tem como antecedente o Plano Integrado de Almada (PIA) 
no contexto da região metropolitana e do concelho de Almada configura-se claramente 
como a sua principal valia, situação que recentemente se vê reforçada pela conquista de 
uma invejável acessibilidade regional por via da ligação ferroviária a Lisboa/Setúbal e da 
entrada em funcionamento do Metro Sul do Tejo. 
 
A elaboração do Plano de Urbanização (PU) surge na sequência do Estudo Estratégico 
Almada Poente – Cidade Aberta, elaborado com o objetivo de estabelecer uma visão 
integrada capaz de enquadrar posteriores instrumentos de ordenamento que orientem as 
intervenções de recuperação urbana, social e ambiental. 
 
A articulação de Almada Poente com a Cidade de Almada é um objetivo central do PU. A 
assunção desta visão passou por ancorar lógicas territoriais alargadas, favorecendo 
complementaridades e continuidades por um lado, e encontrando os adequados 
mecanismos de diferenciação relativamente aos territórios envolventes, por outro. 
 
A área de intervenção do Plano integra a UNOP 3 – Almada Poente, com cerca de  
340 ha e algumas áreas confinantes a nascente e a poente, totalizando 
aproximadamente 400 ha. 
 
Constata-se que o Terminal da Trafaria da OZ Energia, onde será efetuada a construção 
dos novos quatro reservatórios de GPL, se encontra fora da área em estudo, mais 
concretamente a cerca de 2500 metros a nascente do Terminal. 
 
 
 
• Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 
 
O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do concelho de 
Almada foi elaborado nos termos da Portaria n.º 1185/2004, de 15 de setembro, do 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho e Portaria n.º 1139/2006, de 25 de outubro, 
obedecendo ainda às orientações do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (PNDFCI). 
 
Este Plano foi aprovado pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios do concelho de Almada em abril de 2013. 
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O objetivo do plano é dotar o território concelhio de um instrumento de apoio nas 
questões da defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente na gestão de 
infraestruturas, definição de zonas críticas, estabelecimento de prioridades de defesa e 
de mecanismos e procedimentos de coordenação entre os vários agentes com 
intervenção nesse território. 
 
Este plano integra 5 eixos estratégicos: 
 

1. Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

2. Reduzir a incidência dos incêndios; 

3. Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

4. Recuperar e reabilitar os ecossistemas; 

5. Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 
 
 
De acordo com a cartografia anexa ao PMDFCI, a área envolvente ao Terminal da OZ 
Energia aponta para um nível de “Perigosidade de Incêndio Florestal”, “Alta” que resulta 
da presença de combustíveis suscetíveis ao incêndio, que conjugados com as condições 
climáticas do concelho (temperaturas elevadas com baixos níveis de humidade, 
sobretudo no Verão) determinam essas condições. 
 
Esse plano considera no entanto que, para a área envolvente localizada a sul e poente, o 
“Risco de Incêndio Florestal” é “Baixo” e “Médio” porque não existem elementos em risco 
com um “valor de dano elevado”. 
 
Deve no entanto referir-se que a área localizada a Nascente do Terminal da OZ Energia 
apresenta um “Risco de Incêndio Florestal” Elevado dado que nesse local ocorre uma 
área com combustíveis florestais. 
 
No local de implantação do projeto não se constata a presença de floresta ou matos, 
tratando-se de uma zona impermeabilizada “limpa” de vegetação por motivos de 
segurança industrial. 
 
 
 
 
12.3 Identificação de Outros Documentos e Orientações Estratégicas e Sectoriais 

Os documentos e orientações estratégicas e sectoriais com potencial relevância para o 
projeto e área em causa dizem respeito aos seguintes: 
 

 Estratégia Nacional para o Mar (2013 – 2020); 

 Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira; 

 Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lisboa (Horizonte 25); 

 Estudo de Mercado e de Viabilidade Técnica, Económica e Financeira do Novo 
Terminal de Contentores de Lisboa. 
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• Estratégia Nacional para o Mar (2013 – 2020)  
 
A Estratégia Nacional Para o Mar 2013 – 2020 (ENM 2013-2020), que esteve em 
discussão pública, tem como objetivo geral a promoção, crescimento e competitividade 
da economia do mar. O ordenamento do espaço marítimo nacional e a compatibilização 
das diferentes atividades existentes e potenciais que nele podem ter lugar, a par da 
simplificação dos respetivos procedimentos administrativos, constituem ações 
fundamentais de execução da ENM 2013 – 2020. 
 
A ENM 2013 – 2020 identifica os domínios de intervenção e apresenta o plano de ação 
que inclui os programas a executar e a desenvolver para a concretização de objetivos 
específicos e produção de efeitos concretos, estando sujeito a mecanismos próprios de 
monitorização, avaliação, revisão e atualização. 
 
O plano de ação visa, sobretudo, a valorização económica, social e ambiental do espaço 
marítimo nacional através da execução de projetos sectoriais e intersectoriais, assim 
como dos planos estratégicos de âmbito nacional já existentes ou em fase de 
preparação. 
 
De entre os seus objetivos mais específicos, e que podem ter aplicação ao projeto em 
análise, destaca-se a criação de condições para atrair investimento, nacional e 
internacional, em todos os setores da economia do mar, promovendo o crescimento, o 
emprego, a coesão social e a integridade territorial, e aumentando, até 2020, a 
contribuição direta do setor Mar para o PIB nacional em 50%. 
 
 
 
• Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC) 
 
A ENGIZC, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2009, de 8 de 
setembro, tem como objetivo fundamental, alcançar em 2029, “Uma zona costeira 
harmoniosamente desenvolvida e sustentável tendo por base uma abordagem sistémica 
e de valorização dos seus recursos e valores identitários, suportada no conhecimento 
científico e gerida segundo um modelo que articula instituições, coordena políticas e 
instrumentos e assegura a participação dos diferentes atores intervenientes.” 
 
A Estratégia delineada consagra um desenvolvimento da zona costeira que deverá 
considerar: 
 

 “Uma zona costeira com identidade própria, apostando nos seus recursos e nos 
valores únicos naturais e culturais identitários desses territórios; 

 Uma zona costeira sustentável, com salvaguarda e valorização dos seus recursos 
e valores naturais, patrimoniais e paisagísticos baseada numa gestão que 
privilegie as opções naturalizadas e adaptativas que melhor se coadunem com 
uma abordagem integrada das questões sociais, económicas e ambientais; 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00  Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo IV 

195

 
 

 Uma zona costeira bem ordenada, adequando os usos e ocupações às 
capacidades de carga e de resiliência dos sistemas naturais, bem como à 
sensibilidade das diferentes áreas, no âmbito de uma visão sistémica e 
prospectiva do ordenamento e planeamento destas áreas; 

 Uma zona costeira segura e pública, conjugando de forma harmoniosa a 
utilização e fruição pública e a ocupação humana com a gestão preventiva dos 
riscos associados, nomeadamente erosivos, especialmente em zonas ameaçadas 
pela subida do nível médio das águas do mar; 

 Uma zona costeira competitiva, como espaço produtivo gerador de riqueza e de 
emprego centrados na valorização económica dos potenciais marinhos e 
marítimos, naturais e culturais existentes, (...).” 

 
O projeto em análise enquadra-se nesse contexto, pois permitirá a valorização do mar 
como espaço gerador de riqueza e emprego ao estabelecer as condições necessárias à 
utilização do transporte marítimo em detrimento do transporte rodoviário e contribuindo 
para a manutenção de postos de trabalho. 
 
 
 
• Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lisboa (Horizonte 25) 
 
O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lisboa (APL, 2006) corresponde a 
um documento sectorial e estratégico que identifica os objetivos e as principais ações a 
desenvolver para que se atinja um modelo de desenvolvimento sustentável para o Porto 
de Lisboa. O horizonte temporal do plano é o ano de 2025.  
 
O Plano incide sobre as suas três grandes áreas estratégicas de negócio: a carga 
contentorizada, granéis agroalimentares e turismo, recreio e lazer (FIG. IV. 67).  
 
No âmbito da concretização dos seus objetivos, a APL aponta, entre outras medidas, a 
necessidade de “Assegurar a criação das condições para responder aos desafios do 
mercado, através da promoção da inovação e do desenvolvimento de soluções 
tecnológicas e operacionais que suportem a melhoria funcional das atividades portuárias, 
visando o reforço das vantagens competitivas do porto e tendo por base a competência 
dos seus colaboradores” e “Ser um fator da dinamização da cooperação entre os 
parceiros operacionais com o objetivo de se prestarem serviços de excelência nas áreas 
portuária e logística, orientados para o cliente e segundo princípios de racionalidade 
económica e de eficácia social e com respeito pelas melhores práticas ambientais e de 
segurança” pelo que o projeto em análise enquadra-se nestas medidas. 
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Fonte: PEDPL (2006) 

FIG. IV. 67 – Atividades Existentes no Estuário do Tejo 

 
 
 
 
12.4 Condicionantes 

Neste ponto, a área em estudo será analisada em função das condicionantes existentes. 
 
Para o efeito, foi consultada a entidade com intervenção e jurisdição sobre a área em 
causa, nomeadamente a Administração do Porto de Lisboa e foi também consultada a 
Planta de Condicionantes do PDM de Almada, que identifica as servidões e restrições de 
utilidade pública em vigor para a área em causa que possam constituir limitações ou 
condicionamentos a qualquer forma específica de aproveitamento do território. 
 
Com base nessa informação recolhida foi elaborada a Carta de Condicionantes para a 
área de estudo, a qual constitui a FIG. IV. 68.  
 
Na FIG. IV. 69 apresenta-se o extrato da Planta de Condicionantes do PDM de Almada 
em vigor. 
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12.4.1 Servidões e restrições de utilidade pública 

Na área de projeto e/ou na sua envolvente identificam-se as seguintes condicionantes 
com servidão ou restrição associada: 
 

- Instalações Militares da POLNATO; 

- Área de Jurisdição da Administração do Porto de Lisboa (APL); 

- Domínio Público Marítimo;  

- Servidão do oleoduto da POLNATO; 

- Reserva Ecológica Nacional; 

- Reserva Agrícola Nacional (RAN).  

 
 
 
12.4.1.1 Instalações Militares da POLNATO 

Na envolvente à área de projeto regista-se a presença das instalações militares da POL 
NATO de Lisboa, abrangidas pela servidão militar instituída pelo Decreto n.º 47875, de 31 
de agosto de 1967: 
 
“(…) 
Art. 1º - Ficam sujeitas ao regime de servidão militar as áreas confinadas com as instalações do 
Depósito de POL NATO de Lisboa, que constituem a sua zona de segurança e que são assim 
definidas: 

 
a) Área A – confinante com a área de Deslastre e limitada exteriormente pelo polígono de 

lados paralelos à vedação daquelas instalações e distante de 20 m da mesma vedação; 

b) Área B - confinante com a área da estação de bombagem e limitada exteriormente pelo 
polígono de lados paralelos à vedação daquelas instalações e distante de 20 m da mesma 
vedação; 

c) Área C - confinante com a área dos reservatórios e limitada exteriormente pelo polígono de 
lados paralelos à vedação daquelas instalações e distante de 20 m da mesma vedação. 
(…)” 

 
 
De acordo com este Decreto, as servidões instituídas não abrangem contudo o Terminal 
da Trafaria e consequentemente a zona de implantação do projeto. 
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12.4.1.2 Área de Jurisdição da Administração do Porto de Lisboa 

A área de jurisdição da Administração do Porto de Lisboa (APL) é definida pelo Art.º 7º do 
Decreto-Lei n.º 336/98, de 3 de novembro. 
 
Essa área abrange as zonas flúvio-marítima e terrestre, definidas pelos seguintes limites: 

- Zona flúvio-marítima: abarca uma superfície de 32 500 ha, ou seja todo o estuário do 
Tejo, limitado a jusante pelo alinhamento das torres de São Julião e Bugio, bem 
como a parte fluvial do Tejo e a montante, por Vila Franca de Xira; 

 

- Zona terrestre: abrange 11 concelhos: Oeiras, Lisboa, Loures, Vila Franca de Xira, 
Benavente, Alcochete, Montijo, Moita, Barreiro, Seixal e Almada, estendendo-se por 
110 km ribeirinhos. 

Engloba toda a margem direita do Tejo e a margem esquerda do Tejo entre a torre 
do Bugio e a ponta da Erva, na foz do canal de Benavente, “(....) abrangendo os cais, 
docas, acostadouros, terraplenos e todas as obras de abrigo ou proteção existentes 
ou que venham a construir-se, quer do Estado quer de particulares, dentro do limite 
da largura máximo legal ou estabelecido no plano de ordenamento e expansão do 
porto”. Abrange ainda todos os terrenos adjacentes às faixas terrestres referidas 
anteriormente adquiridos pela Administração do Porto de Lisboa, ou conquistados ao 
Tejo. 

 
 
Na FIG. IV. 70 apresenta-se o limite de jurisdição da APL na zona do projeto, 
pertencendo, de acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei atrás citado, ao Domínio Público 
do Estado afeto a esta entidade os terrenos, terraplenos e obras marítimas situadas 
dentro da sua área de jurisdição e ainda os bens afetos à atividade de pesca. 
 
A sua jurisdição exerce-se dentro do limite da largura máxima legal do Domínio Público 
Marítimo: 50 metros contados a partir da linha de máxima preia-mar de águas vivas 
equinociais. O Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 novembro (Artigo 3.º) refere ainda que: “(...) A 
margem das águas do mar, bem como a das águas navegáveis ou flutuáveis sujeitas à 
jurisdição das autoridades marítimas ou portuárias, tem a largura de 50 m.(...).” 
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Fonte: APL, Out.2015 

FIG. IV. 70 – Área de Jurisdição da APL para a Área em Estudo 

 
 
 
No âmbito do Decreto-Lei n.º 336/98, de 3 de novembro, destacam-se seguidamente as 
competências da APL que enquadram o projeto em causa: 

“(...)  

b) Licenciamento de atividades portuárias de exercício condicionado e concessão 
de serviços públicos portuários, podendo praticar todos os atos necessários à 
atribuição, execução, modificação e extinção da licença ou concessão, nos termos 
da legislação aplicável; 

 
c) Expropriação por utilidade pública, ocupação de terrenos, implantação de 
traçados e exercício de servidões administrativas necessárias à expansão ou 
desenvolvimento portuários, nos termos legais;” (Artigo 3.º). 

 
“Na sua área de jurisdição só a APL, S. A., pode conceder licenças para a 
execução de obras diretamente relacionadas com a sua atividade e cobrar as taxas 
inerentes às mesmas. 

 
2 – O disposto no número anterior não dispensa o parecer da câmara municipal 
respetiva relativamente à concessão de licenças para execução de obras, nos 
termos da legislação aplicável.” (Artigo 4.º). 

Área de Jurisdição da APL 

Terminal da OZ 
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12.4.1.3 Domínio Público Marítimo 

De acordo com a Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (artigos 2º e 3º) alterada pela Lei 
n.º 78/2013, de 21 de novembro, o projeto insere-se em área de Domínio Público Hídrico, 
mais concretamente em área de Domínio Público Marítimo. 
 
O limite da largura máxima legal do Domínio Público Marítimo é de 50 m contados a partir 
da linha de máxima preia-mar de águas vias equinociais, o qual corresponde ao limite de 
jurisdição da APL apresentado na FIG. IV. 70. 
 
O Domínio Hídrico, quer na sua componente pública quer na que sua componente 
particular, está sempre, nos termos da lei, sob jurisdição de uma entidade pública, 
vulgarmente designada por entidade administrante do domínio hídrico. 
 
Para a área em causa a entidade administrante diz respeito à Administração do Porto de 
Lisboa (APL) cuja jurisdição se encontra definida no Decreto-Lei n.º 336/98, de 3 de 
novembro, nos termos do atrás referido. 
 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 130/2012, de 30 de junho que alterou e republicou a  
Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (artigo 13º - Administrações portuárias) – Lei da 
Água:  
 
“Nas áreas do domínio público hídrico afectas às administrações portuárias, a 
competência da ARH para licenciamento e fiscalização da utilização dos recursos 
hídricos considera-se delegada na administração portuária com jurisdição no local, sendo 
definidos por portarias conjuntas dos Ministros das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações e do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional os termos e âmbito da delegação e os critérios de repartição das respectivas 
receitas.  
 
As portarias previstas no número anterior constituem igualmente título de utilização dos 
recursos hídricos pela administração portuária, fixando as respectivas obrigações e 
condicionamentos…”. 
 
A intervenção em análise, e uma vez que inclui a utilização dos recursos hídricos, deverá 
ainda atender ao disposto no Regime de Utilização dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei 
n.º 226-A/2007, de 31 de maio, nomeadamente tendo em conta o observado 
relativamente: 
 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00  Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo IV 

205

 
• à realização de construções (Art.º 62): 

 
3 – A realização de construções só é permitida desde que não afectem: 
a) As condições de funcionalidade da corrente, o normal escoamento das águas e o espraiamento 
das cheias; 
b) Os ecossistemas em presença, nomeadamente zonas húmidas e sistemas dunares; 
c) A integridade biofísica e paisagística do meio, dos leitos e das margens; 
d) As águas subterrâneas; 
e) Os terrenos agrícolas envolventes; 
f) A captação, represamento, derivação e bombagem de água; 
g) O respeito pelo estabelecido no plano específico de gestão de águas ou em plano especial de 
ordenamento do território; 
h) A segurança de obras marginais ou de transposição dos leitos; 
i) A flora e a fauna das zonas costeiras; 
j) A estabilidade e o equilíbrio dos sistemas costeiros; 
l) A vegetação ripária; 
m) O livre acesso ao domínio público. 
 
 

• de aterros e escavações (Art.º 75):  
 
As acções de aterros e escavações só são permitidas desde que: 
a) Sirvam para a consolidação das margens e protecção contra a erosão, cheias ou contribuam 
para a melhoria ou preservação da qualidade da água; 
b) Sirvam para a melhoria da drenagem e funcionalidade da corrente; 
c) Não alterem o estado da massa de água onde se localiza; 
d) Minimizem os cortes de meandros e a artificialização das margens; 
e) Não causem impactes negativos nos ecossistemas e aquíferos, nomeadamente implicações ao 
nível freático. 
 
 
Deve no entanto verificar-se que a afetação desta área é diminuta ocorrendo no limite da 
área de jurisdição em causa. Posto isto, considera-se que existe conformidade com esta 
condicionante desde que adotadas algumas medidas preventivas.  
 
 
 
12.4.1.4 Servidão das Condutas da POL NATO 

A área em análise é atravessada por 3 condutas de combustíveis pertencentes ao 
Depósito POL NATO de Lisboa. 
 
A localização destas condutas não se encontra georreferenciada e trata-se de informação 
de caracter confidencial. No interior do Terminal da Trafaria da OZ Energia ocorrem  
3 condutas, que se dispõem de forma paralela entre si, estando a zona de servidão militar 
de 6 metros representada na FIG. IV. 71. 
 
Estas condutas encontram-se sujeitas ao regime de servidão militar mais concretamente 
a uma faixa de proteção com 6 m de largura. 
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Dado que o proponente conhece a localização das condutas no interior da sua instalação 
constata-se que o projeto respeita a área de salvaguarda e servidão das mesmas, não 
ocorrendo por isso mesmo uma interferência com esta servidão.  
 

 
FIG. IV. 71 – Faixa de Servidão das Condutas da POL Nato 

 
 
 
12.4.1.5 Reserva Ecológica Nacional 

A criação da Reserva Ecológica Nacional (REN) é consequência da evolução da política 
ambiental nacional, procurando fazer face ao crescimento urbano, no sentido de criar e 
manter uma reserva de espaços naturais de elevada qualidade e sensibilidade.  
 
A REN garante a proteção de ecossistemas e a permanência dos processos biológicos 
imprescindíveis ao enquadramento equilibrado das atividades humanas. Constitui uma 
estrutura biofísica básica e diversificada, através do condicionamento à utilização de 
espaços com características ecológicas específicas. 
 
O regime jurídico da REN é regido pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, o 
qual procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, que por 
sua vez tinha revogado o regime jurídico vigente desde 1990, estabelecido pelo Decreto-
Lei n.º 93/90, de 19 de março e alterado pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de 
setembro. 
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Mais recentemente, a Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro procedeu à definição 
das condições e requisitos a que ficam sujeitos determinados usos e ações e define a 
sua compatibilidade com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção 
e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN. 
 
No concelho de Almada, a REN encontra-se aprovada pela Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 34/1996, de 6 de abril e alterada pela Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 31/2005, de 21 de fevereiro e Portaria n.º 1284/2010, de 16 de dezembro. 
 
A REN aprovada para o concelho de Almada corresponde à REN total e à batimétrica dos 
30 m, sem desagregação por ecossistemas, dela se verificando assim que a área do 
Terminal da OZ Energia abrange parcialmente esta área condicionada (ver extrato da 
carta aprovada na FIG. IV. 72. Mais concretamente, o Terminal da OZ Energia abrange 
áreas classificadas como REN na zona correspondente até à batimétrica dos 30 m a 
norte e numa pequena área da parte sul da instalação. 
 
De salientar, no entanto, que os novos reservatórios de GPL a instalar assim como a 
estação de bombagem associada não afetarão áreas de REN, pelo que se considera não 
ocorrem restrições ao projeto. 
 
Deve no entanto referir-se que a instalação dos novos 4 reservatórios de GPL e das 
bombas ocorrerá em áreas não classificadas como REN.  
 
Ainda assim é importante referir que de acordo com o disposto no Decreto-Lei  
n.º 239/2012, de 2 de novembro, e de acordo com o seu Anexo II, as obras de 
“…pequenos reservatórios de combustíveis” são compatíveis com os objetivos das áreas 
de REN. Neste caso específico, esses usos e ações estão sujeitos a comunicação prévia. 
 
Também de acordo com o n.º 3 do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 
novembro, tratando-se de uma infraestrutura sujeita a AIA, a declaração de impacte 
Ambiental (DIA) favorável ou condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento do 
interesse público da ação. 
 
 
 
12.4.1.6 Reserva Agrícola Nacional 

Instituída pela primeira vez na legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de 
novembro, foi depois regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, 
posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de dezembro. Estes diplomas 
foram revogados pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março que estabelece no Artigo 
21.º que, nas áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN), “São interditas 
todas as ações que diminuam ou destruam as potencialidades para o exercício da 
actividade agrícola das terras e solos da RAN”. 
 
No concelho de Almada, a Reserva Agrícola Nacional (RAN) em vigor está aprovada pela 
Portaria n.º 1276/93, de 16 de dezembro. 
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A representatividade da RAN ocorrente na área de estudo encontra-se ilustrada na 
FIG. IV. 73. Pela análise desta carta, verifica-se que a área de afetação direta do projeto 
não abrange áreas classificadas como RAN, ainda que na sua envolvente as mesmas 
existam, embora com pouca expressão. As áreas de RAN ocorrem a cerca de 100 m a 
sul dos limites do Terminal da OZ Energia. 
 
Assim sendo, não se verifica qualquer condicionante ao projeto no que se refere à 
proteção da Reserva Agrícola Nacional, uma vez que não existe interferência com estas 
áreas. 
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13. PATRIMÓNIO 

13.1 Metodologia 

Os trabalhos arqueológicos foram executados segundo o Regulamento dos Trabalhos 
Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro de 2014), o Decreto-Lei  
n.º 69/2000, de 3 de maio (Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-Lei 
n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de maio de 2012 (Lei orgânica das Direções 
Regionais de Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente) e 
pretendem cumprir os termos de referência para o descritor património arqueológico em 
Estudos de Impacte Ambiental (Circular do antigo Instituto Português de Arqueologia, de 
10 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 17 de agosto de 2015, com a direção científica de 
João Albergaria, tendo sido aprovado por aquele organismo em 4 de setembro de 2015 
(S-2015/377871, C.S. 1043908). 
 
O processo tem o n.º 2015/1(211) e é apresentado no Anexo 10 do Volume III – Anexos 
Técnicos. 
 
 
 
 
13.2 Levantamento de Informação 

13.2.1 Escala de Análise Espacial 

A situação atual do fator Património circunscreve uma pequena área de enquadramento 
histórico, que tem a finalidade de facilitar a integração dos elementos patrimoniais 
eventualmente registados nas prospeções arqueológicas. 
 
A área de incidência do projeto corresponde ao espaço abrangido pelos equipamentos 
a implantar. A área de impacte indireto corresponde a uma faixa de terreno envolvente 
com cerca de 50 m de largura. Este corredor tem como finalidade localizar e caracterizar 
sumariamente ocorrências patrimoniais que fiquem nas imediações da área de projeto. 
 
Devido à especificidade deste projeto (estudo desenvolvido numa área profundamente 
intervencionada através de profundas escavações, grandes terraplenagens e criação de 
espessos aterros), optou-se por não desenvolver o subcapítulo de enquadramento 
histórico. 
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13.2.2 Recolha Bibliográfica 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os 
seguintes recursos: 
 

• Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, 
doravante designada como Endovélico)(2) da responsabilidade da Direcção Geral 
do Património Cultural (DGPC); 

• IGESPAR: Património (Registo sistemático dos procedimentos de classificação 
com decisão intermédia ou final)(3) da responsabilidade da Direcção Geral do 
Património Cultural (DGPC) ; 

• Sistema de Informação para o Património Arquitectónico do Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana(4); 

• IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército(5); 

• Plano Director Municipal de Almada, ratificado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 5/97, DR n.º 11, Série I-B, de 14/01/1997, 166 – 189; 

• Almada: Câmara Municipal: Mapas de Almada (http://www.m-
almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericMenu&menu_title_generic_
qry=BOUI=17120800&menu_generic_qry=BOUI=17120800&actualmenu=17120
800; 

• Almada: Câmara Municipal: Revisão do PDM (http://www.m-
almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericMenuContent&menu_title_g
eneric_qry=BOUI=17110061&menu_generic_qry=BOUI=17110061&genericCont
entPage_qry=BOUI=20160865&actualmenu=17110061; 

• SIGMA: Sistema de Informação Geográfica: Município de Almada. 
(http://194.65.136.172/websicas/framesetup; 

• Bibliografia publicada sobre a região. 
 
 
 
13.2.3 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. 
 

                                                
(2) http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios 

(3) http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/ 

(4) http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2 

(5) http://www.igeoe.pt/ 
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13.3 Prospeção Arqueológica  

As prospeções arqueológicas realizaram-se no dia 7 de setembro de 2015, de forma 
sistemática em toda a área de incidência do projeto. 
 
 
 
 
13.3.1 Visibilidade do Terreno 

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias 
subordinadas: a primeira consiste numa análise 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 (Quadro IV. 66). 
 

Quadro IV. 66 – Graus de Visibilidade do Terreno 

Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do terreno 2 
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo. 
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do 
terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. 
Facilita o percurso pedestre e a observação de 
construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. 
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções 
e de materiais arqueológicos. 

Solo urbano 5 

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande 
quantidade de entulho e de lixo recente. 
Observação de construções, mas superfície de solo 
original sem qualidade de observação. 

Aterros e escavações 6 
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno 
completamente revolvido. 
Superfície do solo original sem qualidade de observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 
Terreno de forte inclinação 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. 
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Quadro IV. 67 – Grau de Diferenciação do Descritor 4 

Visibilidade mínima da 
superfície do solo 

4.1 
Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 
Observação facilitada de construções, mas com identificação 
difícil de materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 
superfície do solo 

4.2 
Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 
Observação facilitada de construções e identificação razoável de 
materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 
superfície do solo 

4.3 
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 
Observação facilitada de construções e de materiais 
arqueológicos. 

 
 
 
13.3.2 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; 

• Descrição da paisagem; 

• Caracterização do material arqueológico; 

• Caracterização das estruturas; 

• Avaliação e classificação do valor patrimonial; 

• Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial. 
 
 
Nos quadros seguintes apresentam-se os grupos de descritores relacionados com cada 
um dos objetivos acima indicados. 
 

Quadro IV. 68 – Grupo de Descritores Relacionado Com a Identificação de Sítio 

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 de Dados Endovélico (DGPC). 

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 Oficial. 

Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 

ZEP Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define. 

Número Numeração sequencial dos sítios identificados. 
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Quadro IV. 69 – 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 IV. 70 – Grupo de Descritores Relacionado Com a Descrição da Paisagem 
Envolvente 

Acessibilidade Tipo de Acessos e respetiva inventariação. 

Âmbito geológico Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio.  

Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado.  

Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 

Uso do solo Descrição do uso do solo no local implantação do sítio. 

Controlo Visual da Paisagem Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 

Tipo de vestígios identificados  Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio. 

 
 

Quadro IV. 71 – Grupo de Descritores Relacionado Com a Caracterização do Material 
Arqueológico 

Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material arqueológico. 

Tipo de dispersão 
Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela 
área do sítio. 

Tipo de material presente Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no sítio. 

Características do material 
identificado 

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado. 

Cronologia do material 
identificado 

Caracterização cronológica do material arqueológico observado. 

 
 

Quadro IV. 72 – Grupo de Descritores Relacionado Com a Caracterização das Estruturas 

Estado de conservação Caracterização do estado de conservação das estruturas. 

Descrição da planta e relação 
espacial das estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam 
espacialmente. 

Modo de construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 

Materiais de construção Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura. 

Descrição das estruturas 
Descrições das características de cada estrutura que não tenham 
sido assinaladas nos campos anteriores. 

Interpretação funcional das 
estruturas 

Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da estrutura 
Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada 
estrutura. 
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13.3.3 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. 
 
 
 
13.3.4 Registo Cartográfico 

A área de projeto foi delimitada na Carta Militar de Portugal, mais concretamente nas 
folhas n.º 431 e n.º 442 à escala 1:10.000. 
 
O projeto de execução e o grau de visibilidade do terreno foram assinalados na 
cartografia de projeto (com o respetivo levantamento topográfico). 
 
 
 
13.3.5 Informação Oral 

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação oral 
relevante para este estudo. 
 
 
 
 
13.4 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 IV. 73 às quais é atribuída uma valoração 
quantitativa. 
 

Quadro IV. 73 – 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 Científico 7 

Valor Histórico  5 

Valor Simbólico 5 
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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 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 IV. 74 – 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 
será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial (Quadro IV. 75). 
 

Quadro IV. 75 – Descritores do Valor da Conservação e Respetivo Valor Numérico 

Bom 5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 

 
 
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 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 regional. 
 
Também quando não é possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio, 
este critério não é tido em conta na determinação do Valor Patrimonial (Quadro IV. 76). 
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Quadro IV. 76 – 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 desconhece a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não foi 
tido em conta na determinação do Valor Patrimonial (Quadro IV. 77). 
 

Quadro IV. 77 – Descritores do Valor da Raridade e Respetivo Valor Numérico 

Único 5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

 
 
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 antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão (Quadro IV. 78). 
 
Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na 
determinação do Valor Patrimonial. 
 

Quadro IV. 78 – Descritores do Valor Científico e Respetivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 
 
No Valor Histórico valoriza-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 (Quadro IV. 79). 
 
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. 
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Também neste caso, se não foi possível determinar este valor, não foi usado no cálculo 
do valor patrimonial. 
 

Quadro IV. 79 – Descritores do Valor Histórico e Respetivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 
 
Com 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 (Quadro IV. 80). 
 

Quadro IV. 80 – 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 sobre o 
mesmo. 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 os 
quadros anteriores. 
 
Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no Valor 
Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada. 
 
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 
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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 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 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 IV. 81 – Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial 

Significado Classe de Valor Patrimonial Valor Patrimonial 

Muito elevado A ≥16 ≤20 

Elevado B ≥12 <16 

Médio C ≥8 <12 

Reduzido D ≥4 <8 

Muito reduzido E < 4 

 
 
 
 
13.5 Localização Administrativa 

A área de enquadramento localiza-se na União de Freguesias de Caparica e Trafaria, 
concelho de Almada e distrito de Setúbal. 
 
 
 
 
13.6 Caracterização da Paisagem e do Terreno 

O novo equipamento do Terminal da OZ Energia vai ser implantado numa área com 
topografia original profundamente alterada, devido à construção de sucessivas 
plataformas, que se desenvolvem desde a linha de água (rio Tejo) até meio da vertente. 
 
Estas plataformas (criadas através de escavação, aterro e terraplenagem do solo) foram 
usadas para a instalação do Terminal e constituem a superfície onde serão construídos 
os novos reservatórios (4 unidades) e as bombas do sistema de bombagem  
(FIG. IV. 74). 
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FIG. IV. 74 – Vista Geral do Terreno (Implantação dos Reservatórios de GPL) 

 
 
 
A área de incidência do projeto ocupa um terreno onde se registou como visibilidade o 
solo urbano (FIG. IV. 75). Esta observação decorre da presença dos equipamentos do 
Terminal, que assentam sobre plataformas construídas na antiga encosta. 
 

 
FIG. IV. 75 – Perfil do Terreno Onde Serão Erguidos os Depósitos 

 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
 Dezembro 2015 
Vol. II - Relatório Síntese – Capítulo IV Rev.00 

224

 
 
13.7 Caracterização Patrimonial 

No Quadro IV. 82 apresentam-se as ocorrências patrimoniais localizadas na área de 
enquadramento histórico, as quais ficam afastadas da área de intervenção do projeto 
(FIG. IV. 76).  
 
Na FIG. IV. 77 apresenta-se a localização desta ocorrência. 
 
 

Quadro IV. 82 – Ocorrências Patrimoniais Localizadas na Área de Enquadramento Histórico 

N.º Designação Tipo de Sítio Cronologia Concelho Freguesia M P 

1 Forte da Trafaria Fortificação Contemporâneo Almada 
UF de Caparica e 

Trafaria 
104530 190206 

2 
Capela da Nossa Senhora 

da Conceição 
Capela 

Moderno / 
Contemporâneo 

Almada 
UF de Caparica e 

Trafaria 
104497 190034 

 
 
De salientar, que em toda a área de incidência do projeto, no decorrer do levantamento 
de informação bibliográfica e das prospeções arqueológicas, não foram identificadas 
ocorrências patrimoniais. 
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14. EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA SITUAÇÃO ATUAL NA AUSÊNCIA DO 

PROJETO 

A elaboração de cenários prováveis de evolução da situação atual sem projeto permite 
estabelecer as bases de referência ambiental para a identificação e avaliação dos 
impactes do projeto, em particular na fase de exploração. 
 
O exercício preditivo é uma tarefa difícil, tanto mais quanto maior for a escala temporal a 
que se propõe. Não obstante, e tendo por base a caracterização anterior, é possível 
traçar em linhas gerais a tendência evolutiva das componentes do sistema ambiental na 
área de estudo. 
 
Na realidade as grandes alterações ambientais na região ocorreram no século passado 
aquando da instalação das importantes instalações de armazenagem existentes ao longo 
da margem esquerda do rio Tejo assim como a implantação de algumas indústrias de 
dimensão apreciável, das quais se destaca a Silopor pela proximidade à área de 
implantação do projeto. 
 
Assim no meio marinho não se preveem alterações significativas na qualidade da água e 
dos sedimentos, que aliás não revelam quaisquer problemas atualmente, sendo até 
previsível a melhoria contínua da sua qualidade face aos crescentes regulamentos a que 
as diferentes atividades estão obrigadas e à sua aplicação, nomeadamente visando o 
tratamento de efluentes e controle da poluição. 
 
A alteração das condições ecológicas, de uso do solo e paisagísticas é sobretudo 
influenciada pelas opções que venham a ser tomadas em termos de ordenamento, bem 
como dos esforços conservacionistas efetuados no sentido de manter e melhorara a área 
litoral. 
 
Assume-se assim que a tendência futura em termos de uso do solo está dependente das 
opções de ordenamento. A este propósito o Plano Diretor Municipal de Almada em 
revisão considera que a zona deve ser inserida num eixo de atividades turísticas e de 
recreio e lazer programado para o território do concelho entre o Monte da Caparica e a 
Aroeira, incluindo a Trafaria, no sentido de aproveitar as potencialidades turísticas e 
recreativas existentes e com necessidade de prévia resolução de alguns problemas 
urbanísticos existentes. 
 
O Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo, em elaboração, que se assume como o 
instrumento para o planeamento, ordenamento e gestão do estuário e da orla estuarina, 
através de uma adequada compatibilização dos múltiplos usos e ocupações do território 
com os objetivos de proteção e valorização dos recursos hídricos e dos ecossistemas e 
valores naturais associados, classifica a área envolvente do Terminal da Trafaria da OZ 
Energia como “Área com Uso Portuário Reconhecido ou Potencial”. 
 
Esta situação perspetiva uma tendência para uma melhoria dos diversos indicadores de 
qualidade do ambiente, através de um equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e 
industrial e com salvaguarda das características ambientais. 
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CAPÍTULO V – AVALIAÇÃO DE IMPACTES  
 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

1.1 Metodologia Geral 

Neste capítulo é realizada a identificação, caracterização e avaliação dos impactes 
decorrentes da implantação do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no 
Terminal da Trafaria para todos os descritores ambientais considerados no âmbito da 
caracterização da situação de referência e da sua potencial evolução na ausência do 
projeto. 
 
A análise específica, por fator ambiental, deve ser complementada por um esforço de 
integração, que pretende, tanto quanto possível, dar base a uma Análise Global. Nesse 
sentido, o presente capítulo integra os seguintes aspetos: 
 

• Avaliação de Impactes Por Área Temática; 

• Análise de Risco. 

 
Na Avaliação de Impactes por Área Temática são identificados, caracterizados e 
avaliados os impactes decorrentes da implementação do projeto. 
 
Para a uniformização da análise incluiu-se em cada descritor ambiental a seguinte 
estrutura de abordagem: 
 

i) Metodologia de avaliação específica – onde se identificam os aspetos 
metodológicos específicos de avaliação em cada fator ambiental; 

ii) Identificação, previsão e avaliação de impactes – estruturada para as fases do 
projeto considerando: 
 

− A Fase de Construção, com a execução de um conjunto de atividades 
temporárias das quais se destacam a instalação do estaleiro de obra no 
interior dos limites do Terminal, a remoção do material impermeabilizante 
existente no local de implantação dos novos reservatórios e bombas, a 
realização da escavação para instalar os reservatórios e bombas, a 
montagem dos reservatórios e equipamentos associados; 

− A Fase de Exploração do Projeto de Alteração da Capacidade de 
Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ Energia após a 
conclusão das obras de construção;  
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− A Fase de Desativação do projeto que só faz sentido se integrada na 
desativação da instalação global no final do seu período de vida útil com a 
remoção dos reservatórios, equipamentos e infraestruturas associadas. 

 
iii) Alternativa Zero – avaliação da alternativa correspondente à não realização do 

projeto; 

iv) Conclusões – conclusão dos impactes principais associados ao fator ambiental, 
procedendo-se à sua sistematização e classificação final com base num conjunto 
de parâmetros de avaliação pré-definido e que se apresenta no Quadro V. 1; 
 

v) Análise de Impactes Cumulativos – impactes sobre o recurso em si decorrente 
da ação do projeto em análise com outros projetos existentes ou previstos para a 
zona. 

 
Para a avaliação dos impactes, e de modo a proporcionar uma noção global dos 
mesmos, utilizou a escala de classificação baseada nos seguintes parâmetros de modo a 
se chegar ao cálculo da Significância do Impacte. 
 

Quadro V. 1 – Critérios Utilizados para a Classificação de Impactes 

Critérios de Classificação Escala 
Valor 

(para o cálculo da 
Significância do Impacte) 

Sentido Positivo ou negativo Não aplicável 

Efeito Direto, indireto Não aplicável 

Probabilidade de Ocorrência 
Improvável / Pouco provável 

Provável 
Certo 

1 
2 
3 

Duração 
Temporário 
Permanente 

1 
2 

Frequência 
Raro 

Ocasional/Sazonal 
Diário 

1 
2 
3 

Reversibilidade 
Reversível 

Parcialmente reversível 
Irreversível 

1 
2 
3 

Magnitude 
Reduzida 
Moderada 
Elevada 

1 
3 
5 

Valor do recurso afetado e /ou 
sensibilidade ambiental da área do 
impacte 

Reduzido 
Moderado 
Elevado 

1 
3 
5 

Escala 
Confinado à instalação 

Não confinado mas localizado 
Não confinado 

1 
2 
3 

Capacidade de minimização ou 
compensação 

Minimizável e/ou compensável 
Não minimizável nem 

compensável 

1 
2 
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A classificação quanto à significância dos impactes ambientais será obtida a partir da 
soma dos valores atribuídos aos critérios de avaliação considerados, sendo: 
 

• Muito significativos se a pontuação for igual ou superior a 22 valores; 

• Significativos se a pontuação for superior a 16 e igual ou inferior a 22 valores; 

• Não significativos se a pontuação for inferior ou igual a 16 valores. 
 
 
No âmbito da Análise de Risco foi avaliado do ponto de vista da segurança o Projeto de 
Alteração da Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria, tendo para o efeito sido 
desenvolvida uma identificação das fontes de risco internas e externas, uma análise 
histórica de acidentes em instalações similares, a definição dos cenários de acidente e a 
estimativa das suas potenciais consequências. 
 
 
 
 
1.2 Enquadramento dos Principais Aspetos do Projeto 

O presente projeto tem como objetivo dotar o Terminal da Trafaria da OZ Energia de 
condições para receber e armazenar GPL transportado por navios de 1 800 t, 
aumentando assim a flexibilidade de gestão da instalação e reduzindo a circulação 
rodoviária de veículos cisterna de transporte de GPL para o Terminal. 
 
O projeto prevê a construção de quatro reservatórios de GPL com uma capacidade útil de 
armazenagem de 500 m3 e da instalação de três bombas dedicadas.  
 
O projeto implicará assim a instalação no interior dos limites atuais do Terminal de: 
 

• 4 reservatórios cilíndricos horizontais de GPL (T-35, T-36, T-37 e T-38), com uma 
capacidade unitária de 500 m3. Os reservatórios serão do tipo “mounded vessels”, 
ou seja, serão superficiais mas recobertos com areia e terra, onde será efetuada a 
plantação de espécies vegetais para um melhor enquadramento paisagístico dos 
reservatórios; 
 

• 3 bombas (1 de reserva) associadas ao sistema de bombagem de GPL para os 
novos reservatórios e dos novos reservatórios para a estação de enchimento de 
veículos-cisterna. 
 

 
Naturalmente, associada à instalação dos novos equipamentos existirá a instalação de 
tubagem, rede de combate a incêndios, rede de água, rede de drenagem, etc…, mas não 
existirá nenhuma alteração nos restantes equipamentos e sistemas existentes atualmente 
no Terminal. 
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1.3 Faseamento da Construção  

Para a avaliação dos impactes do projeto durante a fase de construção importa ter em 
conta as atividades a desenvolver durante o processo construtivo e que se encontram 
descritos no ponto 4 do Capítulo III – Descrição do Projeto. 
 
No essencial, o processo construtivo do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL 
no Terminal da Trafaria, que terá uma duração aproximada de 1 ano, envolverá: 
 

• A instalação e funcionamento do estaleiro de obra, que ficará localizado no interior 
dos limites do Terminal, entre o Edifício da Cantina e um Armazém de Produtos. 
O estaleiro ocupará uma área de cerca de 300 m2; 
 

• O transporte de materiais, equipamentos e trabalhadores, o que envolverá um 
tráfego médio diário de 4 veículos pesados e 5 veículos ligeiros. De referir ainda a 
circulação pontual de navios entre o Porto de Lisboa e o cais do Terminal da 
Trafaria da OZ Energia para transporte das partes que compõem os reservatórios, 
uma vez que estes serão comprados no mercado nacional pré-fabricados, 
existindo apenas no local a realização de trabalhos de montagem e acabamento 
final; 
 

• Realização de operações de escavação com um máximo de 1 m de profundidade 
na zona de implantação dos novos reservatórios, o que corresponde a uma área 
aproximada de 1 125 m2 e uma movimentação de terras de 4 160 m3 (960 m3 de 
escavação e 3 200 m3 de aterro com areia). Na zona de instalação das novas 
bombas de GPL, que abrange uma área total de 40 m2, será realizada uma 
escavação de 1,5 m no local de instalação das bombas, o que corresponde a um 
volume total de escavação de 60 m3 para as três bombas. Deste modo, prevê-se 
a ocupação de uma área total de 1 165 m2 e um volume de escavação de  
1 020 m3; 
 

• Montagem e instalação dos novos reservatórios e bombas de GPL, que serão 
enterradas e construção de um muro em betão em redor dos novos reservatórios 
com 5 m de altura e 1 m de talude; 
 

• Realização dos trabalhos de ligação dos novos equipamentos às redes de 
utilidades e sistemas de segurança existentes no Terminal e execução das 
plantações associadas ao Projeto de Integração Paisagística. 

 
 
O número de trabalhadores em obra variará ao longo da fase de construção, estimando-
se um máximo de 30 indivíduos em simultâneo durante os quatro meses correspondentes 
à montagem dos reservatórios. Durante o restante período de construção, o número de 
trabalhadores será inferior. 
 
Durante a fase de obra existirá a produção de resíduos, os quais estão identificados e 
quantificados no ponto 4.6 do Capítulo III – Descrição do Projeto, assim como a produção 
diária de cerca de 2 m3 de águas residuais domésticas, as quais serão conduzidas à atual 
rede de drenagem de efluentes domésticos do Terminal, estando assim assegurado o 
destino final adequado. 
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1.4 Atividades da Fase de Exploração 

Decorrente da implementação do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no 
Terminal da Trafaria da OZ Energia ocorrerá: 
 

• Uma redução da circulação dos camiões-cisterna pois parte do abastecimento 
atual que é feito por camião-cisterna passará a ser feito por navio. É expectável 
que o tráfego de camiões do Terminal passe dos atuais 6 340 veículos/ano para 
5457 veículos/ano; 

• Um ligeiro aumento do número de navios, que passará dos atuais 35 navios/ano 
para 37 navios/ano; 

• Manter-se-á o número de trabalhadores atuais do Terminal. 
 
 
 
 
1.5 Atividades da Fase de Desativação 

A eventual desativação do projeto em análise estará sempre associada à desativação da 
globalidade do Terminal da Trafaria e envolverá no essencial a realização de atividades 
como: 
 

• Instalação do estaleiro de obra no interior dos limites da instalação; 

• Operações de escavação e desmontagem de equipamentos, tubagens e 
máquinas; 

• Circulação de veículos pesados para transporte dos materiais e resíduos 
produzidos durante as operações de desmantelamento; 

• Circulação de trabalhadores; 

• Operações de recuperação das áreas sujeitas a atividades de remoção de 
equipamentos e tubagens. 

 
 
Tratam-se assim de atividades similares às desenvolvidas em fase de obra mas de 
magnitude muito superior dado abranger todo o Terminal. 
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CAPÍTULO V.1 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES POR ÁREAS TEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS  

1.1 Metodologia 

Na avaliação dos impactes suscetíveis de serem provocados pela implantação do Projeto 
de Alteração da Capacidade de Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ 
Energia na geologia, geomorfologia e recursos minerais, foram utilizados métodos 
quantitativos com base nos elementos do projeto relativos às áreas estimadas de 
afetação pela sua implantação, e métodos qualitativos com base nos elementos 
geológicos afetados. 
 
Os potenciais impactes ambientais de maior significado na geologia, geomorfologia, 
sismicidade e tectónica estão relacionados sobretudo com a fase de construção dado que 
nesta fase será necessário a realização de algumas escavações para instalação dos 
novos 4 reservatórios cilíndricos horizontais e das 3 bombas associadas ao sistema de 
bombagem de GPL. 
 
Foram utilizados como elementos de base para a análise, os elementos de projeto e a 
informação coligida no âmbito da caracterização da situação de referência (Capítulo IV), 
para o descritor em análise. 
 
A avaliação de impactes foi efetuada para as fases de construção, exploração e 
desativação. Foi ainda efetuada a avaliação da Alternativa Zero e dos impactes 
cumulativos. 
 
 
 
 
1.2 Fase de Construção 

Os eventuais impactes na geologia, geomorfologia e recursos minerais produzidos pela 
implantação do projeto em estudo terão lugar essencialmente durante a fase de 
construção. 
 
Considera-se que os potenciais impactes suscetíveis de virem a ser provocados no meio 
geológico estão relacionados com os seguintes aspetos: escavabilidade das formações 
geológicas, depósito de materiais, estabilidade mecânica das fundações e afetação de 
recursos minerais de valor económico ou conservacionista. 
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É ainda de salientar, o fato de com a implementação do projeto não se prever a 
instabilização da plataforma geológica, onde serão implantados os novos equipamentos, 
nem das restantes plataformas do Terminal assim como alteradas as condições de 
controle geológico atualmente existente no Terminal da Trafaria. 
 
 
 
a) Escavabilidade das Formações Geológicas 
 
A área de implantação do projeto localiza-se sobre Argilas de Forno do Tijolo (MFT), 
maioritariamente de cor cinza, superficialmente exibem tons castanhos com laivos 
avermelhados, apresentando consistência dura a muito dura próximo da superfície 
(13≤NSPT≤28), e rijas em profundidade (NSPT≥30), a partir dos 3 a 6 metros de forma 
aleatória. 
 
A recobrir a unidade de base foi reconhecido nos trabalhos efetuados a existência de 
uma camada de Aterro (At) com 0,30 cm de possança revestido com uma laje de betão. 
 
Da análise dos dados constata-se que os terrenos locais pertencem ao grupo das argilas 
de baixa a média plasticidade, materiais que apresentam alguns condicionalismos de 
utilização e mobilização, especialmente quando húmidos. 
 
As águas locais com pH 7, 478 mg/l de sulfatos e 182 mg/l de magnésio, classificam-se 
como medianamente agressivas no betão (XA1) como decorre da norma NP EN 206-1 de 
2007, o mesmo acontecendo com as argilas. 
 
Tendo em conta que os terrenos estão já preparados para a construção será apenas 
necessário proceder à escavação das fundações que implicam trabalhos de 
movimentação de terras para a sua abertura. 
 
O projeto prevê que esses trabalhos de movimentação de terras envolvam cerca de  
4 160 m3 (960 m3 de escavação e 3 200 m3 de aterro com areia), para assentar os 
reservatórios e o muro de contenção.  
 
A instalação das bombas é enterrada, sendo necessário prever a escavação de 1,5 m 
para a sua instalação numa área com cerca de 40 m2, o que corresponde a um volume 
de escavação de cerca de 60 m3 de terras. É também previsto instalar nova tubagem e 
substituição de troços de tubagem existente, nomeadamente de 4’’ por 8” mas que não 
se prevê que dê origem a um volume de terras de escavação significativo. 
 
As escavações a realização terão uma profundidade máxima de 1 m no caso dos novos 
reservatórios e de 1,5 m no caso das novas bombas de GPL pelo que serão abrangidas a 
camada superior de aterro e a formação de Argilas de Forno de Tijolo com uma 
consistência muito dura, que permitirá o assentamento direto dos novos equipamentos, 
não sendo expectável a necessidade de equipamentos de escavação especial nem o 
recurso a explosivos. 
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b) Depósito de Materiais 
 
Dos cerca de 1020 m3 de materiais escavados para implantação dos reservatórios de 
GPL e bombas não se prevê que estes tenham condições para serem reutilizados em 
obra pelo que estes materiais serão conduzidos a aterro licenciados para o efeito. 
 
 
 
c) Estabilidade Mecânica das Fundações 
 
As escavações a efetuar para a abertura das fundações diretas das estruturas dos novos 
equipamentos a implementar abrangerão uma camada de 0,3 m de aterro e Argilas de 
Forno do Tijolo (MFT). 
 
De acordo com o Estudo Geológico e Geotécnico realizado no local, a unidade geológica 
descrita pode caracterizar-se pelos parâmetros geomecânicos indicados no Quadro V. 2. 
 

Quadro V. 2 – Caracterização Geomecânica da Unidade 

 
 
 
Segundo o mesmo estudo, esta unidade apresenta boas condições de fundação, o que 
quer dizer que os novos reservatórios e bombas poderão assentar diretamente sobre as 
argilas. 
 

O Estudo Geológico recomenda que a fundação seja efetuada aos 2 metros de 
profundidade para uma tensão máxima de contacto de 250 KPa. 
 
Salienta-se que a tecnologia que irá ser empregue para a execução destas fundações 
mais profundas, não exigirá escavações significativas. 
 
 
d) Recursos Minerais 
 
Na área de implantação do projeto não é reconhecida a existência de recursos minerais 
com valor económico ou cientifico sendo apenas de referir o geosítio “Corte Geológico da 
Arriba de Cacilhas a Trafaria / Arribas da Frente Ribeirinha do Tejo”. 
 
No entanto, uma vez que a implantação do projeto ocorre numa plataforma já existente, 
considera-se que o projeto em análise não terá uma interferência significativa com o 
geosítio. 
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Verifica-se assim que em termos geológicos os impactes nesta fase, embora negativos, 
permanentes e irreversíveis, são reduzidos, pois não são destruídos ou afetados 
recursos minerais nem estruturas geológicas com interesse científico ou patrimonial a 
preservar, desenvolvendo-se as atividades no interior de uma instalação industrial 
existente e numa plataforma criada aquando da construção do Terminal para a 
implantação de equipamentos e estruturas industriais de armazenagem. 
 
 
 
 
1.3 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração, os impactes no que respeita à geologia, geomorfologia e 
recursos minerais são classificados de inexistentes na medida em que todas as ações 
sobre este meio ocorreram durante a fase de construção do projeto, não sendo de prever 
a realização de operações de manutenção que envolvam afetação geológica. 
 
 
 
 
1.4 Fase de Desativação 

A eventual desativação do Projeto de Alteração da Capacidade de Armazenagem de GPL 
no Terminal da Trafaria no fim da sua vida útil só faz sentido se integrada na desativação 
da instalação global e terá como principal impacte a remoção das fundações dos 
equipamentos existentes, a qual terá uma afetação inferior à registada aquando da 
construção. 
 
Considera-se assim que os impactes resultantes sobre o meio geológico, na eventual 
desativação, podem ser classificados de negativos, temporários, reversíveis e de 
magnitude reduzida. 
 
 
 
 
1.5 Alternativa Zero 

No que respeita à geologia, a não concretização do projeto em estudo ou seja, a 
Alternativa Zero, mantém as características descritas na situação de referência, não 
conduzindo a qualquer impacte, pelo que este é classificado de inexistente. 
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1.6 Conclusões 

Através do Quadro V. 3 pode constatar-se que os impactes do projeto na geologia, 
geomorfologia e recursos minerais na fase de construção são negativos mas não 
significativos. 
 
Na fase de exploração, os impactes são classificados de inexistentes.  
 
Os impactes na fase de desativação são negativos mas não significativos (Quadro V. 4) 
tal como na fase de construção. 
 
 
 
 
1.7 Impactes Cumulativos 

A alteração da capacidade de armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria terá efeitos 
cumulativos ao nível do impacte nos recursos geológicos, que são muito pouco 
importantes à escala regional, dadas as reduzidas áreas intervencionadas e que no 
essencial estão já na dependência das estruturas existentes, construídas anteriormente 
para o funcionamento do Terminal. 
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Quadro V. 3 – Síntese de Impactes na Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais na Fase de Construção 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 

de 
Ocorrência 

Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Afetação do substrato e 
recursos minerais pela 
escavação das formações 
geológicas  

- Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado  
(1) 

Não Minimizável 
Nem 

Compensável 
(2) 

NS 
(15) 

Depósito de Materiais - Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado  
(1) 

Não Minimizável 
Nem 

Compensável 
(2) 

NS 
(15) 

Estabilidade Mecânica 
das Fundações 

- Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado  
(1) 

Não Minimizável 
Nem 

Compensável 
(2) 

NS 
(15) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 

Quadro V. 4 – Síntese de Impactes na Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais na Fase de Desativação 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 

de 
Ocorrência 

Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Afetação das formações 
geológicas pela remoção 
das fundações e 
equipamentos / estruturas 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporária 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado  
(1) 

Não Minimizável 
Nem 

Compensável 
(2) 

NS 
(12) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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2. SOLOS E USO DO SOLO 

2.1 Metodologia 

Neste ponto faz-se a avaliação dos impactes resultantes da implantação do Projeto de 
Alteração da Capacidade de Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ 
Energia, durante as fases de construção, exploração e desativação, considerando as 
ações de obra e características de projeto potencialmente geradoras de impactes no solo 
e no seu uso atual. 
 
Estão previstas as seguintes intervenções principais, todas no interior dos limites atuais 
do Terminal: 
 

• Instalação de 4 reservatórios cilíndricos horizontais de GPL, com capacidade 
unitária de 500 m3. Os mesmos serão superficiais, mas cobertos com areia e terra 
e enquadrados paisagisticamente; 

• Instalação de estação de bombagem com 3 novas bombas de GPL; 

• Instalação das tubagens, rede de drenagem, etc. associadas aos novos 
equipamentos. 

 
 
Procede-se ainda à avaliação de impactes considerando a não execução do projeto ou 
seja, da Alternativa Zero. Por fim efetuou-se a avaliação dos impactes cumulativos. 
 
 
 
 
2.2 Fase de Construção 

Os impactes expectáveis para este descritor ocorrem predominantemente na fase de 
construção e decorrem das movimentações de terra e da eventual ocorrência de 
derrames acidentais de substâncias poluentes. 
 
Sendo o projeto implementado em meio já intervencionado, as ações preconizadas não 
irão implicar a afetação dos solos dado que de acordo com o Estudo Geológico realizado, 
a camada superficial é constituída por materiais de aterro. 
 
A área do Terminal encontra-se amplamente intervencionada e artificializada, verificando-
se a ausência quase total de coberto vegetal (com exceção dos taludes), sendo que 
apenas na envolvente exterior ao Terminal ocorrem unidades pedológicas ainda não 
intervencionadas sendo que estas não serão afetadas pelas intervenções previstas. 
 
Na fase de construção destacam-se as escavações para a implantação das fundações 
dos reservatórios e bombas assim como do estaleiro de obra. Todas estas escavações 
ocorrem em áreas já anteriormente impermeabilizadas sendo apenas de referir que a 
instalação dos novos reservatórios implica a escavação de uma parte do talude 
localizado a sul da plataforma. 
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No entanto, a circulação de trabalhadores, de veículos e maquinaria durante a fase de 
construção contribui para a potencial ocorrência de derrames acidentais de substâncias 
poluentes eventualmente numa zona não impermeabilizada, cuja consequência se traduz 
pela contaminação e poluição do “solo” em resultado de qualquer eventual derrame de 
óleo ou combustível, ou da rejeição de resíduos sólidos por parte dos trabalhadores.  
 
No entanto este impacte, que se considera negativo e não significativo, é minimizável 
se forem cumpridas as normas de utilização e manutenção dos equipamentos e 
aplicadas as corretas medidas de gestão ambiental, conforme definido no Capítulo VI – 
Medidas de Minimização. 
 
Durante a fase de construção, os impactes no uso do solo prendem-se essencialmente 
com a instalação dos 4 reservatórios cilíndricos horizontais de GPL e de 3 novas bombas 
de GPL, assim como do estaleiro de obra no interior dos limites do Terminal existentes. 
 
No Quadro V. 5 apresentam-se as quantificações do uso do solo afetado na fase de 
construção, derivado das intervenções a realizar. 
 

Quadro V. 5 – Afetações de Uso do Solo 

Estrutura Área de Afetação 
(m2) 

Uso do Solo 

Uso Afetado Área de Afetação (m2) 

Estaleiro da Obra 300 Área Industrial Portuária 300 

Novos reservatórios e 
bombas de GPL 

1 165 Área Industrial Portuária 1165 

 
 
Da análise do quadro anterior constata-se que o projeto em análise irá abranger apenas a 
classe de uso do solo “Área Industrial Portuária”, o que se traduz num impacte positivo e 
significativo dado se ocuparem espaços já infraestruturados expectantes do Terminal, 
permitindo o aumento da rentabilidade económica da instalação. 
 
 
 
 
2.3 Fase de Exploração 

Os impactes no solo durante esta fase podem ser classificados de inexistentes, uma vez 
que o produto armazenado nos novos reservatórios é o gás de petróleo liquefeito, que em 
caso de rutura num reservatório, evapora-se rapidamente, não dando origem a qualquer 
tipo de contaminação do solo. 
 
Por outro lado, mesmo na eventual ocorrência de um derrame de óleos lubrificantes no 
novo sistema de bombagem, dado que as bombas estão instaladas numa área 
impermeabilizada e confinada, qualquer derrame não dará origem à contaminação do 
terreno. 
 
Conclui-se assim que os impactes no solo na fase de exploração do projeto são 
classificados de inexistentes. 
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No que diz respeito aos impactes no uso do solo, considera-se que a implementação do 
Projeto de Alteração da Capacidade de Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria 
da OZ Energia constituirá uma maior rentabilização económica do espaço atualmente 
infraestruturado, mas sem ocupação industrial específica, que irá permitir um aumento da 
flexibilidade de gestão do Terminal, reduzindo a circulação rodoviária de veículos cisterna 
de transporte de GPL para o Terminal.  
 
Dado tratar-se de um projeto a implementar no interior de um terminal existente, o 
aumento de capacidade de armazenagem de GPL não compromete os usos do solo 
existentes na envolvente. 
 
Sendo assim, na fase de exploração prevê-se que os impactes no uso do solo 
associados à reutilização do espaço intervencionado sejam positivos, significativos, 
permanentes, irreversíveis e moderados. 
 
 
 
 
2.4 Fase de Desativação 

Em termos de solos, o impacte da fase de desativação será significativo e negativo 
devido à compactação do solo, provocada pela circulação das máquinas e trabalhadores 
necessários à remoção das infraestruturas e a todas as atividades de remoção de 
resíduos, equipamentos e solos. 
 
No entanto, atendendo a que os solos em presença são de reduzido valor, os impactes 
são considerados negativos, reduzidos, temporários e reversíveis. 
 
Ao nível do uso do solo, a eventual desativação do Projeto de Alteração da Capacidade 
de Armazenagem do Terminal da OZ Energia no âmbito da desativação global do 
Terminal, no final do respetivo período de vida útil, com a remoção de todos os edifícios, 
unidades processuais, tanques e infraestruturas, terá um impacte negativo, direto e 
significativo, já que o espaço correspondente ao Terminal deixará de ser rentabilizado, 
com uma atividade compatível com o uso previsto nas figuras de ordenamento. 
 
Naturalmente, que esta alteração poderá dar origem a novas atividades industriais, 
mantendo o mesmo uso ou alterando o uso para outros fins que possam ser adequados.  
 
Classificam-se assim os impactes no uso do solo para a fase de desativação de 
negativos, moderados, permanentes e reversíveis. 
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2.5 Alternativa Zero 

Considerando a não realização do projeto, no que se refere à unidade pedológica 
presente, os impactes são classificados de inexistentes.  
 
Em termos de uso do solo, o impacte é classificado de negativo, moderado, 
permanente e irreversível dado que se manteria a situação atualmente existente, ou 
seja a não rentabilização de um espaço industrial dentro do Terminal existente. 
 
 
 
 
2.6 Conclusões 

Da análise do Quadro V. 6 verifica-se que os impactes no solo durante a fase de 
construção são não significativos. Já na fase de exploração, os únicos eventuais 
impactes prendem-se com a possibilidade de contaminação dos solos, derivada das 
atividade de exploração das estruturas mas uma vez que o produto manuseado é gasoso 
nas condições normais de pressão e temperatura e que a área de implantação estará 
impermeabilizada consideram-se os impactes inexistentes (Quadro V. 7). 
 
Nas fases de construção e exploração do projeto ao nível do uso do solo, ocorre um 
impacte positivo associado à rentabilização económica do espaço atualmente 
desocupado mas já infraestruturado. 
 
A não execução do projeto em estudo vem contrariar todo o impacte positivo gerado pela 
fase de exploração do aumento da capacidade de armazenagem de GPL, anteriormente 
apresentada (Quadro V. 8). 
 
 
 
 
2.7 Impactes Cumulativos 

Face às características do projeto com áreas de afetação reduzidas e confinadas e que 
no essencial se encontram na dependência do atual Terminal da Trafaria, considera-se 
que os impactes cumulativos do projeto são muito reduzidos em termos do solo e do uso 
dos solos. 
 
 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00 Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo V 

17 

 

Quadro V. 6 – Síntese de Impactes nos Solos e Uso do Solo na Fase de Construção 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade de 
Ocorrência 

Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Afetação da unidade 
pedológica derivada da 
escavação  

- Direto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(16) 

Afetação da área onde será 
instalado o estaleiro  

- Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(14) 

Contaminação do solo pela 
circulação de trabalhadores, 
veículos e maquinaria 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Irreversível 
(3) 

Improvável / 
Pouco Provável 

(1) 

Raro 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(10) 

Valorização do uso do solo 
pela implementação das 
novas estruturas 

+ Direto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Não Minimizável 
Nem Compensável 

(2) 

S 
(19) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 

Quadro V. 7 – Síntese de Impactes nos Solos e Uso do Solo na Fase de Exploração 

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade 
de Ocorrência 

Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área do 
Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Contaminação do solo pela 
atividade industrial  

I I I I I I I I I I I 

Valorização do Uso do Solo 
decorrente do 
aproveitamento de uma área 
já infraestruturada 

+ Direto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Permanente  
(3) 

Moderado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

S 
(19) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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Quadro V. 8 – Síntese de Impactes nos Solos e Uso do Solo na Fase de Desativação 

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área do 
Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Alterações no uso do solo 
associadas à remoção de 
todos os edifícios, unidades 
processuais, tanques e 
infraestruturas  

- Direto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Reversível 
(1) 

Improvável / 
Pouco 

Provável 
(1) 

Raro 
(1) 

Moderado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(13) 

Alterações no solo devido à 
compactação do solo 
provocada pela circulação 
das máquinas e 
trabalhadores necessários à 
remoção das infraestruturas 
e a todas as atividades de 
remoção de resíduos, 
equipamentos e solos. 
 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Permanente  
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(12) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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3. CLIMA 

3.1 Metodologia 

Para a avaliação dos impactes no clima do Projeto de Alteração da Capacidade de 
Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ Energia nas fases de construção, 
exploração e desativação foram analisadas as ações previstas em cada uma das fases 
do projeto e as suas implicações na eventual alteração do padrão natural das condições 
climáticas às escalas regional e local. 
 
Por último, foi analisada a Alternativa Zero e os impactes cumulativos. 
 
 
 
 
3.2 Fase de Construção 

Na análise dos impactes no clima decorrentes da fase de construção procedeu-se à 
identificação dos impactes potencialmente expectáveis, que pudessem levar à alteração 
do padrão natural das condições climáticas (temperatura, precipitação, regime de ventos, 
entre outros) ou dos fatores locais que o determinam, tais como a morfologia e exposição 
do terreno, a altitude e o coberto vegetal presente. 
 
As ações a desenvolver na fase de construção do projeto em estudo, quer em termos das 
ações de construção civil, quer em termos da própria instalação dos novos reservatórios 
e bombas, não provocarão qualquer impacte no clima. 
 
Sendo assim, na fase de construção, os impactes no clima classificam-se de 
inexistentes. 
 
 
 
 
3.3 Fase de Exploração 

As operações inerentes à fase de exploração do Projeto de Alteração da Capacidade de 
Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ Energia não conduzem a 
alterações dos padrões climáticos naturais, pelo que o impacte no clima é também 
classificado de inexistente, uma vez que não criará obstáculos importantes à circulação 
das massas de ar locais nem dará origem a uma alteração na emissão de poluentes 
atmosféricos. 
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3.4 Fase de Desativação 

Analogamente ao referido nos pontos anteriores, também no caso de uma eventual 
desativação do projeto em análise no âmbito da desativação do Terminal da Trafaria no 
final do respetivo período de vida útil não são expectáveis impactes no clima pelo que 
estes são também classificados de inexistentes. 
 
 
 
 
3.5 Alternativa Zero 

Face à não implantação do projeto considera-se que serão mantidas as condições e 
padrão climático atuais, conforme o descrito na situação de referência do Capítulo IV, 
pelo que os impactes expectáveis se classificam como inexistentes. 
 
 
 
 
3.6 Conclusões 

As intervenções na fase de construção, na fase de exploração e de desativação não são 
geradoras de impactes no clima.  
 
 
 
 
3.7 Impactes Cumulativos 

Face às características do projeto com áreas de afetação reduzidas que não possuem 
interferências com o clima, considera-se que os impactes cumulativos do projeto são 
inexistentes.  
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4. RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA  

4.1 Metodologia 

A avaliação dos impactes do Projeto de Alteração da Capacidade de Armazenagem de 
GPL no Terminal da Trafaria da OZ Energia foi realizada tendo em consideração as fases 
de construção, exploração e desativação e as suas relações com os recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos existentes na zona do projeto. 
 
Neste âmbito foram analisadas as implicações resultantes das escavações e da 
ocupação do solo com os novos reservatórios de GPL e respetivo sistema de bombagem, 
assim como do ligeiro aumento da circulação de navios de transporte de GPL. 
 
Foi analisada a Alternativa Zero e os impactes cumulativos do projeto. 
 
 
 
 
4.2 Fase de Construção 

 
a) Recursos Hídricos 
 
As áreas destinadas à instalação do estaleiro de obra e à implementação dos novos 
reservatórios e sistema de bombagem não interferem com nenhuma linha de água 
superficial, pelo que não se preveem impactes significativos a nível hidrológico. 
 
Eventualmente, durante as operações de construção poderão ocorrer modificações na 
drenagem superficial no local de implantação dos novos reservatórios e bombas como 
consequência das movimentações de terras, dado que atualmente este local encontra-se 
praticamente todo impermeabilizado e será necessário efetuar escavações durante a 
obra. 
 
Durante esta fase, o funcionamento do estaleiro de obra assim como os depósitos de 
materiais poderão contribuir para a interferência no escoamento superficial. No entanto, 
estas alterações terão um carácter temporário e são de incidência muito localizada. 
 
Por outro lado, o projeto em estudo não envolverá qualquer construção no meio estuarino 
pelo que não ocorrerá qualquer alteração no regime de marés e correntes do Estuário do 
Tejo. 
 
Em termos dos recursos hídricos subterrâneos, de acordo com as sondagens realizadas 
na zona de intervenção do projeto, o nível freático encontra-se a 6 metros de 
profundidade pelo que as escavações a efetuar, que terão no máximo 1,5 m de 
profundidade, não irão atingir o aquífero. 
 
Adicionalmente, a zona de intervenção onde serão instalados os novos reservatórios de 
GPL e respetivas bombas encontra-se atualmente praticamente toda impermeabilizada 
pelo que esta atividade não terá implicações ao nível da recarga do aquífero. 
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Relativamente aos usos da água existentes na envolvente não ocorrerá qualquer 
afetação durante a fase de construção do projeto pois as captações de água subterrânea 
e superficial privadas existentes na envolvente do Terminal ficam muito afastadas dos 
limites do Terminal da OZ Energia (a captação mais próxima fica situada a cerca de 1 km 
de distância). 
 
Face ao exposto conclui-se que em termos de recursos superficiais e subterrâneos, na 
fase de construção, os impactes do Projeto de Alteração da Capacidade de 
Armazenagem do Terminal da Trafaria, se podem classificar como negativos, embora 
temporários, reversíveis e reduzidos. 
 
 
 
b) Qualidade da Água 
 
b.1) Águas Superficiais 
 
No essencial, na fase de construção poderão ocorrer impactes na qualidade da água com 
origem nas ações típicas das atividades de construção e com origem nos efluentes 
produzidos no estaleiro. 
 
No entanto, o facto da intervenção se realizar dentro das instalações do Terminal da OZ 
Energia reduz fortemente as incidências deste impacte tanto mais que os efluentes 
domésticos gerados no estaleiro serão conduzidos à rede de drenagem do Terminal que 
os encaminha para a Estação de Tratamento de Águas Residuais do Portinho da Costa, 
que tem capacidade para receber estes efluentes, estando assim assegurado o destino 
final adequado. 
 
Durante a fase de construção será desenvolvido um conjunto de atividades, que incluem 
a instalação e funcionamento do estaleiro de obra e a instalação dos novos reservatórios 
de GPL e bombas, que envolverão a realização de escavações e movimentação de 
terras. 
 
Todas estas atividades poderão afetar de forma indireta a qualidade da água do rio Tejo, 
caso não sejam tomadas as devidas precauções aquando da movimentação de materiais 
e da construção em geral. 
 
Estas potenciais afetações estão relacionadas com o aumento de partículas em 
suspensão devido aos trabalhos de manuseamento e armazenagem de materiais 
pulverulentos e à circulação de veículos e máquinas, que ao depositarem-se na 
superfície da água originam um aumento do teor de sólidos suspensos, o que por sua vez 
induz um aumento da turbidez da água e o decréscimo da concentração do oxigénio 
dissolvido. 
 
Adicionalmente, admite-se que possa ocorrer durante a obra afetação da qualidade da 
água do rio Tejo por derrames acidentais de hidrocarbonetos provenientes de maquinaria 
e equipamentos afetos à obra, que sejam eventualmente arrastados da terra para a água. 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00 Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo V 

23

 
 
Estas afetações na qualidade da água podem ser minimizadas com a adoção de medidas 
de gestão de equipamentos e veículos e medidas de controle, recolha e deposição de 
resíduos por parte do construtor, pelo que, com a adoção destas medidas, os impactes 
indiretos na qualidade da água do rio Tejo durante a fase de construção serão reduzidos. 
 
Do exposto e se forem tomadas as medidas de mitigação preconizadas, não se preveem 
riscos significativos de contaminação de águas superficiais (rio Tejo) na fase de 
construção sendo estes classificados de negativos mas de caráter temporário, 
reversível e reduzido. 
 
 
 
b.2) Águas Subterrâneas 
 
O risco de contaminação das águas subterrâneas nesta fase só existe caso ocorra um 
importante derrame acidental de poluentes ou uma deposição de resíduos não controlada 
numa zona não impermeabilizada. 
 
No entanto, não são expectáveis impactes negativos significativos, uma vez que se prevê 
a adoção pelo construtor de medidas adequadas de gestão de efluentes domésticos e a 
existência no estaleiro de obra de um parque dedicado à deposição temporária de 
resíduos. 
 
Classificam-se assim os impactes na qualidade da água subterrânea durante a fase de 
construção do projeto como negativos, temporários, reversíveis e reduzidos. 
 
 
 
 
4.3 Fase de Exploração 

 
a) Recursos Hídricos 
 
Durante a fase de exploração do projeto, os impactes hidrológicos estão relacionados 
com um ligeiro aumento das áreas de impermeabilização do terreno na sequência do fato 
dos novos reservatórios de GPL abrangerem uma zona onde atualmente existe um talude 
não impermeabilizado, que corresponde a uma área de 315 m2. 
 
De salientar, que a restante área ocupada pelo projeto em estudo já se encontra 
atualmente impermeabilizada pelo que não existirá alterações a este nível, além disso é 
de referir que a área de projeto disporá de uma rede de drenagem, que encaminhará as 
águas pluviais ao ponto de descarga atual. 
 
Tendo em conta, que o aumento da área impermeabilizada é desprezável (0,4%) face à 
área total do Terminal e que o sistema de drenagem previsto é o adequado, consideram-
se como inexistentes os impactes na hidrologia nesta fase. 
 
Pelas razões acima descritas e uma vez que não existe qualquer alteração com 
significado da área de recarga do aquífero, consideram-se os impactes nos recursos 
hídricos subterrâneos na fase de exploração de inexistentes. 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 

Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo V Rev.00 

24

 
 
b) Qualidade da Água 
 
b.1) Águas Superficiais 
 
Os eventuais impactes na qualidade da água do rio Tejo durante a fase de exploração 
estão relacionados com o ligeiro aumento da circulação dos navios de GPL, dado que o 
projeto não implicará um aumento do número de trabalhadores do Terminal, não tendo 
por isso implicações no volume de águas residuais domésticas produzidas e sua 
condução à Estação de Tratamento de Águas Residuais do Portinho da Costa. 
 
Para além disso, o gás de petróleo liquefeito (GPL) é um produto no estado gasoso nas 
condições de pressão e temperatura normais e portanto qualquer eventual fuga ou 
derrame não dá origem a contaminações. 
 
Com a implementação do projeto em estudo prevê-se um acréscimo anual de dois navios 
de transporte de GPL face aos atuais 15 navios anuais de GPL. Na globalidade do 
tráfego marítimo associado ao funcionamento do Terminal, este passará dos atuais  
35 navios/ano para 37 navios/ano, o que representa um aumento de 6% no tráfego 
marítimo do Terminal da OZ Energia. 
 
Os potenciais impactes na qualidade da água do rio Tejo associados à circulação dos 
navios estão relacionados essencialmente com a degradação da pintura do casco e a 
eventual descarga de águas residuais produzidas pelos navios, que embora não seja 
permitida, por vezes pode ocorrer. 
 
Dado o reduzido acréscimo de navios associados ao projeto em estudo, classificam-se os 
impactes na qualidade das águas superficiais de negativos, temporários, reversíveis e 
reduzidos. 
 
 
 
b.2) Águas Subterrâneas 
 
Em relação às águas subterrâneas não são expectáveis impactes durante a fase de 
exploração do projeto, uma vez que não existe alteração na quantidade e destino de 
efluentes domésticos produzidos e os resíduos produzidos continuarão a ser 
armazenados em local próprio de modo a não ocorrer a dispersão de produtos que 
poderiam ser arrastados pela água da chuva e conduzir à contaminação do aquífero 
local. 
 
Classificam-se assim os impactes na qualidade das águas subterrâneas durante a fase 
de exploração de inexistentes. 
 
 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00 Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo V 

25

 
 
4.4 Fase de Desativação 

 
a) Recursos Hídricos 
 
No caso de uma eventual desativação do projeto em estudo no âmbito da desativação do 
Terminal da Trafaria da OZ Energia no final do respetivo período de vida útil, não estão 
previstos trabalhos de movimentação de terras, que conduzam a uma alteração 
significativa do padrão de drenagem superficial e subterrânea. 
 
Apenas a movimentação das máquinas e trabalhadores envolvidos nas atividades de 
remoção de equipamentos e edifícios poderão provocar a compactação dos terrenos nos 
reduzidos locais não impermeabilizados, alterando a escorrência superficial. 
 
Tendo em consideração que esta interferência será muito localizada e limitada 
temporariamente e que no local de implantação do Terminal da Trafaria não existe 
nenhuma linha de água, nem um aquífero à superfície diretamente afetado, os impactes 
nos recursos hídricos durante as obras de desativação embora negativos são 
temporários, reversíveis e reduzidos. 
 
 
 
b) Qualidade da Água 
 
No caso de uma eventual desativação do projeto no contexto de uma desativação global 
do Terminal, os potenciais impactes estão relacionados com o eventual arrastamento de 
materiais presentes no local da obra para o meio aquático e eventuais derrames 
acidentais de poluentes associados à circulação de máquinas e equipamentos e 
funcionamento do estaleiro. Uma vez que estes impactes podem ser controlados e 
minimizados com a adoção de medidas de gestão de obra adequados, classificam-se de 
negativos, temporários, reduzidos e reversíveis. 
 
 
 
 
4.5 Alternativa Zero 

No caso da não concretização do Projeto de Alteração da Capacidade de Armazenagem 
de GPL no Terminal da Trafaria mantém-se o descrito na situação de referência para os 
recursos hídricos e qualidade da água, pelo que os impactes da Alternativa Zero são 
classificados de inexistentes. 
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4.6 Conclusão 

No Quadro V. 9 sintetizam-se os impactes nos recursos hídricos e qualidade da água 
durante a fase de construção do projeto, constatando-se que estes apresentam em 
ambos os descritores uma significância de impactes não significativos. 
 
Na fase de exploração do projeto, os impactes ao nível da hidrologia e hidrogeologia são 
classificados de inexistentes, o mesmo acontecendo com a qualidade da água 
subterrânea. 
 
Em relação à qualidade da água superficial, no Quadro V. 10 apresenta-se uma síntese 
da avaliação de impactes concluindo-se que são não significativos. 
 
Quanto aos impactes do projeto na fase de desativação, no Quadro V. 11 apresenta-se 
uma análise concluindo-se que são não significativos, quer ao nível dos recursos 
hídricos, quer da qualidade da água. 
 
 
 
 
4.7 Impactes Cumulativos 

Dado o projeto se inserir no interior dos limites do Terminal da Trafaria e não se 
conhecendo a intenção de realização de outros projetos na envolvente próxima na 
mesma escala temporal com interferência ao nível do Estuário do Tejo, considera-se que 
os impactes cumulativos nos recursos hídricos e qualidade da água são inexistentes. 
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Quadro V. 9 – Síntese de Impactes nos Recursos Hídricos e Qualidade da Água na Fase de Construção 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade de 
Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

HIDROLOGIA / HIDROGEOLOGIA 

Modificações na 
drenagem superficial 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível  
(1) 

Certo 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(11) 

Implicações na 
hidrogeologia local 

- Indireto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível  
(1) 

Improvável / 
Pouco provável 

(1) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(9) 

QUALIDADE DA ÁGUA 

Incremento de material 
particulado associado 
às movimentações de 
terra e instalação do 
estaleiro e depósitos de 
materiais com potencial 
afetação do rio Tejo 

- Indireto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível  
(1) 

Provável 
(2) 

Ocasional 
(2) 

Elevado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(12) 

Eventuais derrames 
acidentais de poluentes 
associados à circulação 
de máquinas e 
equipamentos e 
funcionamento do 
estaleiro 

- Indireto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível  
(1) 

Improvável / 
Pouco provável 

(1) 

Raro 
(1) 

Elevado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(10) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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Quadro V. 10 – Síntese de Impactes na Qualidade da Água Superficial na Fase de Exploração 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Incremento de 
poluentes devido ao 
acréscimo da circulação 
de navios de GPL 

- Direto 
Reduzida 

(1) 
Temporário 

(1) 
Reversível  

(1) 
Certo 

(3) 
Ocasional 

(2) 
Elevado 

(3) 

Não 
confinado 

(3) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(15) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 

Quadro V. 11 – Síntese de Impactes nos Recursos Hídricos e Qualidade da Água na Fase de Desativação 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

HIDROLOGIA / HIDROGEOLOGIA 

Modificação na 
drenagem superficial - Direto 

Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível  
(1) 

Certo 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(11) 

Implicações na 
hidrogeologia local - Indireto 

Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível  
(1) 

Improvável / 
Pouco provável 

(1) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(9) 

QUALIDADE DA ÁGUA 

Arrastamento de 
materiais de obra com 
potencial afetação do rio 
Tejo 

- Indireto 
Reduzida 

(1) 
Temporário 

(1) 
Reversível  

(1) 
Provável 

(2) 
Ocasional 

(2) 
Elevado 

(3) 
Confinado 

(1) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(12) 

Eventuais derrames 
acidentais de poluentes 
associados à circulação 
de máquinas e 
equipamentos e 
funcionamento do 
estaleiro 

- Indireto 
Reduzida 

(1) 
Temporário 

(1) 
Reversível  

(1) 

Improvável / 
Pouco provável 

(1) 

Raro 
(1) 

Elevado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(10) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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5. QUALIDADE DO AR 

5.1 Metodologia 

Na avaliação dos impactes na qualidade do ar, consideraram-se os impactes suscetíveis 
de ocorrerem nas fases de construção, exploração e desativação do Projeto de Alteração 
da Capacidade de Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ Energia.  
 
A avaliação foi efetuada de forma qualitativa com identificação das ações típicas do 
projeto e poluentes atmosféricos emitidos. 
 
Mais concretamente, na fase de construção avaliaram-se as emissões de poluentes 
decorrentes da movimentação de terras assim como do tráfego rodoviário para o 
transporte dos materiais e equipamentos durante a obra. 
 
Na fase de exploração teve-se em consideração as emissões gasosas decorrentes do 
tráfego marítimo e rodoviário associado à receção e expedição do GPL assim como o 
contributo do projeto para a melhoria da qualidade do ar a nível nacional. 
 
 
Por último, foi analisada a Alternativa Zero e os Impactes Cumulativos. 
 
 
 
 
5.2 Fase de Construção 

O projeto em análise será implantado em terrenos do Terminal da OZ Energia, terrenos 
esses já compactados e inclusivamente já impermeabilizados, pelo que a construção e a 
instalação dos novos reservatórios de GPL e bombas associadas não dará origem a 
trabalhos significativos de preparação de terreno. 
 
Existirá apenas necessidade de remover a cobertura impermeável presente no local de 
implantação dos novos reservatórios e bombas e proceder a uma escavação que será de 
1 m no caso dos reservatórios e 1,5 m no caso das bombas de GPL. Este tipo de 
intervenção terá um impacte na qualidade do ar muito localizado e associado à emissão 
de partículas em suspensão que, pela sua granulometria grosseira, se depositarão no 
solo, a curtas distâncias do local. 
 
Adicionalmente, nesta fase existirão impactes na qualidade do ar decorrentes do tráfego 
de camiões associado ao transporte de trabalhadores, materiais e equipamentos e à 
circulação de máquinas na obra.  
 
Consequentemente, os principais poluentes associados às ações descritas são a 
emissão de partículas em suspensão (poeiras) e gases provenientes da combustão do 
gasóleo (combustível mais utilizado pelo tipo de veículos em obra). 
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As partículas emitidas para a atmosfera resultantes da combustão apresentam 
dimensões muito variadas, em que as de diâmetro inferior a 10 µm são as mais 
prejudiciais para a saúde devido à sua capacidade de penetrar até aos alvéolos 
pulmonares, enquanto as maiores alojam-se nas vias respiratórias superiores. 
 
Os gases de combustão emitidos são principalmente o monóxido de carbono (CO), o 
dióxido de enxofre (SO2), os óxidos de azoto (NOx) e os compostos orgânicos voláteis 
(COV’s). 
 
O monóxido de carbono tem origem na combustão incompleta dos combustíveis  
fósseis ou outros materiais orgânicos e o seu principal efeito na saúde é a asfixia,  
na sequência da sua combinação com a hemoglobina do sangue em detrimento do 
oxigénio. 
 
Os hidrocarbonetos voláteis também têm origem na combustão incompleta e dentro 
destes alguns são considerados tóxicos, nomeadamente alguns compostos orgânicos 
voláteis tais como o benzeno e o 1,3-butadieno. 
 
Os óxidos de azoto mais importantes como poluentes atmosféricos são o monóxido de 
azoto (NO) e o dióxido de azoto (NO2), que resultam da queima de combustíveis a altas 
temperaturas. Na maior parte das situações, o NO emitido para a atmosfera é 
posteriormente transformado em NO2 por oxidação fotoquímica. 
 
Os óxidos de azoto emitidos para a atmosfera podem transformar-se em poluentes 
secundários, tais como o ácido nitroso, o ácido nítrico e os respetivos sais, que 
contribuem para a ocorrência de chuvas ácidas. 
 
O dióxido de enxofre é um gás irritante para as mucosas dos olhos e vias respiratórias, 
que pode ser oxidado a trióxido de enxofre, o qual na presença da humidade do ar dá 
origem ao ácido sulfúrico e respetivos sais, contribuindo assim também para a formação 
de chuvas ácidas. 
 
Todos estes gases são, no entanto, do mesmo tipo de qualquer emissão originada por 
transportes pesados e a sua quantidade e frequência será reduzida, pois a circulação  
far-se-á essencialmente dentro do Terminal da OZ Energia. 
 
No Quadro V. 12 resumem-se os principais potenciais poluentes emitidos para a 
atmosfera durante a fase de construção para cada ação típica do projeto. 
 

Quadro V. 12 – Principais Poluentes Emitidos na Fase de Construção 

Ações do Projeto Principais Poluentes 

Movimentação de Terras Partículas em Suspensão 

Escavações Partículas em Suspensão 

Circulação de Veículos e Máquinas 
Partículas em Suspensão, CO, 
NOx, SO2 e COV’s 

Erosão Eólica Partículas em Suspensão 
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Constata-se assim, que os impactes mais significativos são a emissão de partículas, que 
são comuns às diversas ações do projeto, com destaque para as ações inerentes à 
implantação dos quatro reservatórios cilíndricos horizontais de GPL (T-31, T-32, T-33 e  
T-34), com uma capacidade unitária de 500 m3, que serão do tipo “mounded vessels”. 
 
A área de projeto, dentro da qual ocorrerão as movimentações de terras e escavações, é 
reduzida e confinada, sendo de referir que o recetor sensível mais próximo (Quinta do 
Buxo) se localiza a cerca de 300 m do local de intervenção. 
 
Relativamente ao acréscimo da emissão de poluentes atmosféricos associado à 
circulação de camiões durante a fase de construção, verifica-se de acordo com o 
indicado no Capítulo III do presente estudo, que o tráfego médio diário de veículos, 
associado à obra, será de cerca de 5 veículos ligeiros e de 4 veículos pesados durante 
um período de um ano.  
 
Em termos do circuito de circulação dos camiões durante a fase de construção, estes 
utilizarão vias existentes, pelo que este acréscimo pontual de veículos pesados por dia 
não conduzirá a alterações com significado na qualidade do ar. 
 
Mesmo no caso dos recetores situados ao longo da Rua 1º de Maio, que constitui o único 
acesso ao Terminal, o acréscimo de tráfego induzido pela obra não é expectável que 
introduza alterações sensíveis na qualidade do ar local. 
 
De referir, que os equipamentos de grandes dimensões, mais concretamente os 
reservatórios, serão transportados por via marítima entre o Porto de Lisboa e o Terminal 
da Trafaria. Deve no entanto referir-se que esta situação terá uma ocorrência pontual 
sendo previsível que sejam necessários no total apenas 2 navios para efetuar esta 
atividade.  
 
Conclui-se assim que mesmo nas situações de pico, o impacte na qualidade do ar é 
pouco significativo, conduzindo a um aumento da poluição atmosférica muito restrito e 
pontual. Face ao exposto, os impactes na qualidade do ar resultantes da fase de 
construção do Projeto de Alteração da Capacidade de Armazenagem de GPL do 
Terminal da OZ Energia podem ser classificados em negativos, temporários, 
reversíveis e de magnitude reduzida. 
 
 
 
 
5.3 Fase de Exploração 

Na fase de exploração do Projeto de Alteração da Capacidade de Armazenagem de GPL 
no Terminal da Trafaria da OZ Energia não são expectáveis impactes na qualidade do ar, 
associados ao funcionamento dos novos reservatórios e sistema de bombagem dado que 
estes não produzem emissões gasosas. 
 
Desta forma os potenciais impactes estão relacionados com a circulação de camiões-
cisterna para expedição do GPL e a circulação de navios para abastecimento do Terminal 
com GPL. 
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Associado ao transporte marítimo e rodoviário existe a emissão de alguns poluentes 
atmosféricos resultantes da combustão do combustível usado sendo os principais as 
partículas totais em suspensão, os óxidos de azoto, o monóxido de carbono, o dióxido de 
enxofre e os compostos orgânicos voláteis. 
 
Com a implementação do projeto em estudo prevê-se um ligeiro aumento do tráfego 
marítimo total do Terminal face à situação atual, que passará dos atuais 35 navios/ano 
para 37 navios/ano, o que corresponde a um incremento de cerca de 6%, o que se 
traduzirá num impacte negativo e reduzido na qualidade do ar. 
 
Relativamente à circulação de veículos-cisterna, o funcionamento do Terminal da Trafaria 
após a implementação do projeto registará uma diminuição do tráfego anual de  
6340 veículos para 5457 veículos, o que corresponde a uma diminuição de cerca de 13% 
no tráfego rodoviário total do Terminal. 
 
Mais concretamente, com a implementação do projeto em estudo prevê-se uma redução 
anual de 922 viagens de veículos-cisterna, que atualmente abastecem o Terminal de 
GPL a partir de Espanha, o que se traduzirá na eliminação da emissão de poluentes 
atmosféricos associados só ao percurso em território nacional de aproximadamente  
594 mil km (valor calculado admitindo uma distância de 644 km entre Vila Real de Sto. 
António e o Terminal da Trafaria). 
 
Aplicando a esta distância os fatores de emissão típicos associados à circulação de 
veículos pesados, com a implementação do projeto em estudo será possível evitar a 
emissão anual de respetivamente 1,4 t; 2,0 t e 0,1 t de monóxido de carbono, óxidos de 
azoto e partículas. 
 

Quadro V. 13 – Emissões de Poluentes Eliminadas 

Poluente Fator de Emissão(1) 
(g/km.veiculo) Quantidade (t) 

CO 2,35 ≈ 1,4 

NOx 3,37 ≈ 2,0 

Partículas 0,13 ≈ 0,1 
(1) Fonte: Copert 

 
 
Face ao exposto, conclui-se que os impactes na qualidade do ar resultantes da fase de 
exploração do projeto circunscrevem-se apenas a alterações de tráfego e podem ser 
classificados globalmente em positivos, permanentes, reversíveis e de magnitude 
moderada. 
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5.4 Fase de Desativação 

No caso de uma eventual desativação do Projeto de Alteração da Capacidade de 
Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ Energia no âmbito da desativação 
do Terminal no final do respetivo período de vida útil, considera-se apenas a situação 
referente ao desmantelamento físico do Terminal, dado que o funcionamento da 
instalação não dispõe de fontes fixas de emissão. 
 
No que se refere aos impactes resultantes da realização das obras para 
desmantelamento do Terminal, prevê-se que estes sejam negativos mas reduzidos, 
temporários e reversíveis e muito localizados.  
 
Estes impactes dever-se-ão essencialmente ao tráfego de camiões e à movimentação de 
máquinas afetas ao desmantelamento. Estes processos darão origem à emissão de NOx, 
SO2, CO e partículas, a curtas distâncias do local.  
 
A emissão destes poluentes poderá provocar alterações locais na qualidade do ar, cuja 
intensidade dependerá das características dos equipamentos e do tipo e duração dos 
trabalhos. É no entanto de referir que estes impactes terão um carácter temporário, 
apenas se estendendo durante o período de desativação.  
 
Uma vez concluída a intervenção de desativação e caso no local não seja instalada uma 
atividade geradora de emissões difusas ou fixas, os impactes na qualidade do ar são 
positivos, permanentes, reversíveis mas reduzidos dada a sua significância, quando 
comparado com as fontes emissoras existentes na envolvente. 
 
 
 
 
5.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero é entendida como a situação em que não se implementa o Projeto de 
Alteração da Capacidade de Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ 
Energia. Neste caso, e em termos de qualidade do ar, mantêm-se as condições 
encontradas na situação de referência pelo que os impactes são classificados de 
inexistentes. 
 
 
 
 
5.6 Conclusões 

Os impactes na qualidade do ar nas fases de construção e de desativação do projeto 
derivam do tráfego de veículos pesados, necessários para o transporte 
fundamentalmente de materiais, máquinas e equipamentos, apresentando-se não 
significativos conforme é possível constatar da análise dos Quadro V. 14 e Quadro V. 16. 
 
Quanto à fase de exploração do projeto, os impactes globalmente são positivos e 
significativos devido a uma redução substancial na emissão de poluentes atmosféricos 
associado ao tráfego rodoviário para transporte de GPL para o Terminal (Quadro V. 15). 
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Quadro V. 14 – Síntese de Impactes na Qualidade do Ar na Fase de Construção 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Movimentação de terras - Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certo 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(13) 

Tráfego de camiões - Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certo 
(3) 

Diário 
(3) 

Moderado 
(3) 

Não 
confinado 

(3) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(16) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 
 
 

Quadro V. 15 – Síntese de Impactes na Qualidade do Ar na Fase de Exploração 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade de 
Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Redução do tráfego de 
veículos-cisterna  

+ Direto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Reversível 
(1) 

Certo 
(3) 

Diário 
(3) 

Moderado 
(3) 

Não 
Confinado 

(3) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

S 
(19) 

Aumento do tráfego de 
navios de GPL 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporária 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certo 
(3) 

Raro 
(1) 

Raro 
(1) 

Não 
Confinado 

mas 
localizado  

(2) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(10) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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Quadro V. 16 – Síntese de Impactes na Qualidade do Ar na Fase de Desativação 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Tráfego de camiões - Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certo 
(3) 

Diário 
(3) 

Moderado 
(3) 

Não 
confinado 

(3) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(16) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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5.7 Impactes Cumulativos 

Não se preveem impactes cumulativos significativos ao nível da qualidade do ar, dado 
que o acréscimo de movimentações de navios não terá repercussões nas emissões 
atmosféricas a nível regional.  
 
Por outro lado, ir-se-á verificar um decréscimo do tráfego de camiões cisterna de 
transporte de GPL para o Terminal da Trafaria numa área onde já existem grandes vias 
de circulação automóvel, o que por si só será uma melhoria da situação existente. 
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6. AMBIENTE SONORO 

6.1 Metodologia 

A análise dos impactes no ambiente sonoro induzido pelo Projeto de Alteração da 
Capacidade de Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria foi efetuada para as fases 
de construção, exploração e desativação. 
 
Nesta avaliação foram consideradas as características de ocupação na envolvente do 
projeto, que de acordo com o levantamento da situação atual, constitui uma área 
relativamente afastada de núcleos populacionais. 
 
A avaliação dos impactes no ambiente sonoro durante a fase de exploração do Terminal 
da Trafaria foi realizada com base na potência sonora produzida pelo funcionamento das 
novas bombas a instalar. Dada a ausência de dados acústicos fiáveis para as novas 
bombas considerou-se a situação mais conservadora, que define que os novos 
equipamentos deverão respeitar um nível global de ruído máximo de 85 dB(A) a 1 metro 
de distância. 
 
Com base nesta informação e concentrando a energia acústica numa frequência média 
(500 Hz) foram elaborados mapas de ruído utilizando o programa de cálculo Cadna/A 
versão 3.3, que permite a visualização da área de influência acústica dos novos 
equipamentos. 
 
Para garantir uma correta modelação do sistema procedeu-se a uma definição rigorosa 
de todos os parâmetros necessários aos cálculos, tendo sido utilizada a Norma ISSO 
9613-2 “Acoustic – Attenuation of Sound Propagation Outdoors. Part 2 – General Method 
of Calculation”. 
 
Tendo em conta os níveis de ruído atuais registados em cada um dos recetores sensíveis 
assim como o valor do ruído produzido pelos novos equipamentos ruidosos a instalar foi 
possível estimar o incremento de ruido verificado com a implementação do projeto. 
 
A análise de impactes nas fases de construção e desativação foi realizada com base nos 
níveis de ruído típicos das ações a desenvolver. 
 
Foi ainda avaliada a Alternativa Zero, ou seja sem a implementação do projeto, bem 
como os impactes cumulativos associados.  
 
 
 
 
6.2 Fase de Construção 

Esta fase corresponde à execução dos trabalhos de instalação, que consistem 
essencialmente na montagem dos novos reservatórios de GPL e sistema de bombagem 
englobando atividades de escavação, movimentação de terras, circulação de máquinas e 
viaturas pesadas e operação de equipamentos ruidosos, prevendo-se que as 
perturbações mais significativas sejam pontuais e delimitadas no tempo e no espaço de 
influência. 
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Assim, o ruído gerado e apercebido durante as obras de construção dependerá bastante 
da duração desta fase e do tipo de máquinas e equipamentos a utilizar (ou seja, 
características e quantidade de equipamentos a utilizar, regimes de funcionamento, etc.), 
sendo a caracterização dos impactes acústicos previstos feita de forma qualitativa. 
 
No Quadro V. 17 apresentam-se, a título indicativo, os valores médios dos níveis sonoros 
apercebidos a diversas distâncias de equipamentos normalmente utilizados em 
atividades de construção civil. 
 

Quadro V. 17 – Níveis Sonoros LAeq Típicos (valores médios) a Diversas Distâncias de 
Equipamentos, em dB(A) 

Equipamentos  
Distância à Fonte Sonora 

15 m 30 m 60 m 120 m 250 m 500 m 

Escavadoras 85 81 75 67 < 58 < 52 

Camiões 82 78 72 64 < 55 < 50 

Centrais de betão 80 76 70 62 < 53 < 47 

Gruas (fixas ou móveis) 75 71 65 57 < 48 < 42 

Geradores 77 73 67 59 < 50 < 44 

Compressores 80 76 70 62 < 53 < 47 
NOTA: Valores médios para fontes sonoras com emissão omnidirecional, a alturas de 1,5m do solo, e 
terreno moderadamente absorvente sonoro entre as fontes e os recetores. 

 
 
De acordo com o quadro anterior, e dado o afastamento entre os recetores sensíveis e os 
limites da área de projeto é de prever que junto dos primeiros não sejam atingidos níveis 
sonoros acima dos 58 dB(A), que é o valor indicativo para a incomodidade. De facto, o 
recetor sensível mais próximo encontra-se a mais de 300 m a poente da área do projeto. 
 
Sublinhe-se, que os trabalhos de construção civil estão classificados como “atividades 
ruidosas temporárias” (Art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007), e que para estas a 
regulamentação em vigor (Art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007) não estabelece limites 
para os níveis sonoros originados por atividades ruidosas temporárias, desde que sejam 
respeitados os períodos de ocorrência indicados, proibindo apenas o seu exercício nas 
proximidades de edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias 
úteis entre as 20 e as 8 horas, de escolas, durante o respetivo horário de funcionamento 
e de hospitais ou estabelecimentos similares, salvo mediante autorização especial, em 
casos devidamente justificados (Art.º 15.º). 
 
O transporte de materiais e equipamentos implicará também um eventual impacte sonoro 
nas habitações localizadas ao longo das estradas utilizadas pelos veículos pesados. 
Prevê-se que durante a fase de construção do projeto em estudo, o tráfego médio diário 
de veículos seja de 5 veículos ligeiros e de 4 camiões pesados. 
 
No transporte de materiais e equipamentos serão utilizadas sempre que possível vias que 
não atravessem povoações como vias rápidas e autoestradas. Apenas localmente, e por 
inexistência de alternativas, será atravessada a povoação de Murfacém, que regista a 
presença de habitações junto à via rodoviária. 
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Deste modo, o aumento de tráfego devido à construção do Projeto de Ampliação da 
Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria não terá qualquer impacte nos níveis 
sonoros atuais gerados pelas vias de grande circulação. 
 
Apenas na via de acesso ao Terminal da Trafaria da OZ Energia, que apresenta 
ocupação na envolvente, a circulação de tráfego associado à construção do projeto 
poderá originar pontualmente um ligeiro aumento dos níveis de ruído, mas que não 
conduzirão a qualquer alteração significativa dos níveis globais de ruído atual, uma vez 
que atualmente o tráfego de veículos pesados associado ao funcionamento do Terminal é 
da ordem dos 18 veículos-cisterna/dia. 
 
Deste modo, os impactes no ambiente sonoro associado à ampliação do Terminal são 
classificados de negativos, temporários, reversíveis e de magnitude reduzida para a 
generalidade dos recetores sensíveis da área envolvente, com exceção das habitações 
de Murfacém localizadas junto à via de acesso ao Terminal para as quais se estima um 
impacte moderado. 
 
 
 
 
6.3 Fase de Exploração 

O funcionamento do Terminal da Trafaria na sua configuração atual envolve alguns 
equipamentos ruidosos, estando o perfil de emissões da instalação dependente do 
horário da circulação dos veículos-cisterna e das operações de descarga / carga de 
navios de transporte de produtos. 
 
Deste modo, a avaliação de impactes visa a determinação do nível de emissão dos novos 
equipamentos ruidosos a instalar no Terminal e a verificação do cumprimento dos valores 
limites definidos no Edital n.º 235/2013 da Câmara Municipal de Almada, que estabelece 
critérios de exposição máxima: 
 

• Para o ponto P1, o parâmetro Lden não excede os 55 dB(A) e o parâmetro Ln não 
excede os 45 dB(A); 

• Para o ponto P2, o parâmetro Lden não excede os 60 dB(A) e o parâmetro Ln não 
excede os 50 dB(A). 

 
 
O Regulamento Geral do Ruído estabelece como critério de impacte garantir que a 
diferença entre o ruído ambiente corrigido e o ruído residual não excede os 5 dB(A) para 
o período diurno, 4 dB(A) para o período do entardecer e 3 dB(A) para o período noturno. 
Sendo estes valores válidos para a situação de laboração em contínuo como é o 
presente caso. 
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a) Ruído Particular do Projeto 
 
Na determinação dos impactes na fase de exploração considerou-se o ruído produzido 
pelos equipamentos ruidosos a instalar no Terminal através da aplicação do modelo de 
simulação Cadna/A.  
 
Com base nos dados de potência sonora dos novos equipamentos foram calculados os 
valores de ruído particular e os respetivos parâmetros Ld, Le, Ln e Lden para cada um dos 
recetores sensíveis caracterizados na situação de referência.  
 
Para o efeito assumiu-se que as fontes sonoras a instalar (três bombas sendo uma de 
reserva) do futuro Terminal podem ser simuladas por fontes sonoras a 1,5 m de altura 
acima do solo, e emitindo em todos os casos a uma frequência média de 500 Hz. Esta 
frequência é usada normalmente em estudos deste tipo pois garante uma boa 
capacidade de propagação, permitindo uma avaliação conservativa. 
 
Do mesmo modo, embora as novas bombas fiquem instaladas abaixo do nível do solo, 
optou-se por considerar a fonte sonora a uma altura de 1,5 m pois corresponde à 
situação mais desfavorável. 
 
O Quadro V. 18 apresenta os parâmetros de cálculo usados no programa Cadna/A para 
efetuar as previsões do ruído particular em cada um dos recetores. 
 

Quadro V. 18 – Parâmetros de Cálculo Utilizados na Simulação da Propagação do Ruído 

PROGRAMA DE CÁLCULO AUTOMÁTICO 
Cadna/A Datakustik 
ALGORÍTMO DE CÁLCULO 
Norma “ISO 9613: Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors, Part 2: General 
method of calculation”, indicada no Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho e recomendada pela 
Agência Portuguesa do Ambiente 
MODELAÇÃO OROGRÁFICA DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE EDIFÍCIOS COM OCUPAÇÃO SENSÍVEL 
Baseada na cartografia digital do terreno 
CARACTERÍSTICAS DO TERRENO SOBRE O QUAL OCORRE A PROPAGAÇÃO SONORA 
Medianamente absorvente sonoro (Coef. de absorção sonora, αméd. ≈ 0,5/0,6) 
MALHA DE CÁLCULO 
Quadrícula de cálculo: 5 m x 5 m ; Altura relativa ao solo: 4,0 m 
FENÓMENOS DE REFLEXÃO ASSOCIADOS AOS OBSTÁCULOS À PROPAGAÇÃO SONORA 
N.º DE REFLEXÕES: 2 
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO  
Característica das fontes: centrada na banda dos 500 Hz 
Potência acústica unitária das fontes: 
Lw = 100.6 dB(A) 
Altura das fontes: 1.5 m 
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No Quadro V. 19 apresentam-se os níveis sonoros de ruído particular obtidos para cada 
um dos recetores sensíveis devido ao funcionamento das novas bombas de GPL e para o 
caso de estas funcionarem em contínuo durante 24h. 
 

Quadro V. 19 – Níveis de Ruído Particular  

Ponto de 
Medição 

Período 
Diurno  

Ld (dB(A)) 

Período do 
Entardecer 
Le (dB(A)) 

Período 
Noturno 

Ln (dB(A)) 
Lden 

P1 23.6 23.6 23.6 29.9 

P2 12.8 12.8 12.8 19.1 

 
 
Da observação do quadro conclui-se que o funcionamento das novas bombas provoca 
nos recetores sensíveis mais próximos níveis de ruído muito reduzidos e com valores 
claramente abaixo do ruído residual verificado atualmente. Todos os valores se 
encontram dentro do limite estabelecido no zonamento acústico da Câmara. 
 
De salientar que os resultados obtidos traduzem condições conservativas de 
geração/propagação de ruído, o que inclui o funcionamento simultâneo das bombas e 
que a duração da emissão é de 24 h (situação que tipicamente não acontece). 
 
Nas FIG. V. 1 e FIG. V. 2 apresentam-se, os mapas de ruído para o indicador de ruído 
Lden e Ln do ruído particular e para as condições referidas. 
 
Da observação dos mapas conclui-se que: 

• A topografia da zona isola naturalmente as fontes de ruído relativamente aos 
recetores mais próximos; 

• Valores de Lden > 60 dB(A) e Ln > 55 dB(A) ocorrem apenas no interior dos limites 
do Terminal da Trafaria; 

• Os recetores sensíveis mais próximos estão a uma distância demasiado elevada 
para ouvirem os novos equipamentos a funcionar, estando portanto fora do seu 
raio de influência; 

• Fora do limite do Terminal os valores de ruído calculados situam-se dentro dos 
valores limite para zonas sensíveis. 
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FIG. V. 1 – Mapa de Ruído Para o Indicador de Ruído Lden 
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FIG. V. 2 – Mapa de Ruído Para o Indicador de Ruído Ln  
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b) Ruído Ambiente nos Recetores 
 
Os níveis sonoros do ruído ambiente na fase de exploração do projeto resultam da soma 
logarítmica dos níveis sonoros atuais registados nas medições efetuadas com os níveis 
sonoros correspondentes ao ruído particular resultante do funcionamento das novas 
bombas. 
 
Nos Quadro V. 20 e Quadro V. 21 apresentam-se os níveis de ruído ambiente previstos 
em cada um dos pontos de medição tendo em conta os pressupostos acima descritos, e 
para as situações com e sem operação de descarga do navio. 
 

Quadro V. 20 – Níveis Sonoros de Ruído Ambiente (dB(A)) Previstos Sem Trasfega de Navio 

Pontos 
de 

Medição 

Ruído Residual (R.R.) 

Ruído atual do terminal sem 
trasfega 

Ruído Particular (R.P.) Ruído Ambiente (R.A.)(1) 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

P1 50 46 43 51 22,5 22,5 22,5 28,8 50 46 43 51 

P2 53 48 44 54 12,7 12,7 12,7 19,0 53 48 44 54 
(1) – Adição logarítmica dos níveis sonoros R.R. e R.P. 

 

Quadro V. 21 – Níveis Sonoros de Ruído Ambiente (dB(A)) Previstos Com Trasfega de Navio 

Pontos 
de 

Medição 

Ruído Residual (R.R.) 

Ruído atual do terminal com 
trasfega 

Ruído Particular (R.P.) Ruído Ambiente (R.A.)(1) 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

P1 50 47 46 53 22,5 22,5 22,5 28,8 50 47 46 53 

P2 56 50 45 56 12,7 12,7 12,7 19,0 56 50 45 56 
(1) – Adição logarítmica dos níveis sonoros R.R. e R.P. 

 
 
Como se conclui da observação dos quadros anteriores, o funcionamento dos novos 
equipamentos, mesmo considerando as condições mais desfavoráveis permite o 
cumprimento dos valores limite definidos para cada um dos locais na Carta de 
Zonamento Acústico nas condições de operação normal do Terminal (sem operação de 
trasfega do navio). 
 
Relativamente ao critério de incomodidade, os Quadro V. 22 e Quadro V. 23 apresentam 
a diferença entre o ruído ambiente para cada cenário com e sem o projeto em análise: 
 

Quadro V. 22 – Impactes Sonoros Previstos Sem a Trasfega do Navio 

Pontos 
de 

Medição 

Impactes 

Ld Le Ln 

P1 0 0 0 

P2 0 0 0 
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Quadro V. 23 – Impactes Sonoros Previstos Com a Trasfega do Navio 

Pontos 
de 

Medição 

Impactes 

Ld Le Ln 

P1 0 0 0 

P2 0 0 0 

 
 
Como seria de prever o ruído proveniente do novo sistema de bombagem apresenta um 
impacte nulo, o que significa que os recetores sensíveis não irão sentir qualquer aumento 
do nível de ruído ambiente. 
 
Além disso, a implementação do projeto permitirá uma redução do tráfego anual global de 
veículos-cisterna associados ao funcionamento da instalação de 883 veículos-cisterna ou 
seja cerca de 3 veículos-cisterna por dia, o que implicará um impacte positivo no 
ambiente sonoro nos recetores sensíveis localizados ao longo da via de acesso ao 
Terminal da Trafaria (povoação de Murfacém), prevendo-se um decréscimo de 0,5 dB(A) 
no ruído particular. 
 
De acordo com as medições recolhidas em campo não foi possível distinguir qualquer 
ruído proveniente da movimentação de embarcações, não será portanto expectável que o 
aumento de tráfego marítimo (6%) venha a causar alguma perturbação no ambiente 
sonoro atual. 
 
Tendo em conta os resultados das simulações realizadas nas condições mais 
desfavoráveis de funcionamento do Terminal após implementação do projeto assim como 
o fato de se registar uma redução de tráfego rodoviário, conclui-se que os impactes no 
ambiente sonoro da envolvente são inexistentes com exceção dos recetores sensíveis da 
povoação de Murfacém, onde o impacte é classificado de positivo, reduzido, 
permanente e reversível. 
 
Conclui-se assim que o funcionamento do Terminal com os novos equipamentos 
instalados não vai alterar o ambiente na sua envolvente de forma percetível e que os 
níveis gerados estarão dentro dos limites legais. 
 
 
 
 
6.4 Fase de Desativação 

Na fase de desativação, os níveis sonoros gerados estão à semelhança da fase de 
construção, associados à circulação de máquinas e viaturas pesadas relacionadas com 
as operações necessárias à desmontagem de estruturas e transporte do material. 
 
Na ausência de informação relativa às variáveis acima referidas não é viável, na presente 
fase do projeto, efetuar uma previsão quantificada rigorosa dos níveis sonoros 
apercebidos nos recetores com interesse. 
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Em todo o caso, o ruído associado a esta fase deverá ser da ordem do previsto para a 
fase de construção, uma vez que se prevê que as atividades envolvidas sejam 
semelhantes embora com uma duração superior no tempo. 
 
Classificam-se assim os impactes acústicos desta fase de negativos, reduzidos, 
temporários e reversíveis e no caso dos recetores situados na povoação de Murfacém 
como moderados. 
 
Por outro lado, a desativação do Terminal, caso esta área não seja ocupada por outra 
atividade geradora de ruído, representa a ocorrência de impactes acústicos positivos, de 
magnitude reduzida, permanentes e reversíveis pois, conforme se verificou atrás, a 
exploração do Terminal não origina impactes significativos. 
 
 
 
 
6.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero ou seja a não implementação do Projeto de Alteração da Capacidade 
de Armazenagem de GPL do Terminal da Trafaria da OZ Energia traduz-se em termos do 
ambiente sonoro num impacte negativo, reduzido, permanente e reversível junto dos 
recetores sensíveis da povoação de Murfacém dado que não serão implementadas as 
alterações que permitirão um aumento do transporte por navio e consequentemente uma 
diminuição do tráfego de veículos pesados. 
 
 
 
 
6.6 Conclusões  

Nos Quadro V. 24, Quadro V. 25 e Quadro V. 26 apresenta-se, respetivamente, a síntese 
de impactes no ambiente sonoro associados ao projeto nas fases de construção, 
exploração e desativação. 
 
Constata-se que os impactes são maioritariamente não significativos apresentando-se 
apenas como positivos e significativos no caso dos recetores sensíveis da povoação de 
Murfacém na fase de exploração. 
 
 
 
 
6.7 Impactes Cumulativos 

Em termos cumulativos no ambiente sonoro não é expectável que o projeto em estudo 
tenha qualquer influência, uma vez que na envolvente se desenvolve um conjunto de 
atividades por si geradoras de níveis de ruído superiores assim como o aumento de 
tráfego de navios não tem qualquer significado no cômputo geral do tráfego do Porto de 
Lisboa ou do tráfego fluvial entre Lisboa e a Trafaria. 
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Quadro V. 24 – Síntese de Impactes no Ambiente Sonoro na Fase de Construção 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade de 
Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Perturbações na 
população envolvente 
derivado das atividades 
de construção 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado  
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(13) 

Afetação do ruído 
ambiente devido à 
circulação de camiões 
(Murfacém) 

- Direto 
Moderada 

(3) 
Temporário 

(1) 
Reversível 

(1) 
Certa 

(3) 
Diária 

(3) 
Moderado  

(3) 

Não 
confinado 

mas 
localizado 

(2) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

S 
(17) 

Afetação do ruído 
ambiente devido à 
circulação de camiões 
(outros recetores) 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Provável 
(2) 

Diária 
(3) 

Moderado  
(2) 

Não 
confinado 

mas 
localizado 

(2) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(13) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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Quadro V. 25 – Síntese de Impactes no Ambiente Sonoro na Fase de Exploração 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Afetação do ambiente 
sonoro devido ao 
tráfego rodoviário 
(Murfacém) 

+ Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Diário 
(3) 

Moderado  
(3) 

Localizado 
(2) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(16) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 
 

Quadro V. 26 – Síntese de Impactes no Ambiente Sonoro na Fase de Desativação 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Perturbações na 
população envolvente 
derivado das atividades 
de desmantelamento 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado  
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(13) 

Afetação do ruído 
ambiente devido à 
circulação de camiões 
(Murfacém) 

- Direto 
Moderada 

(3) 
Temporário 

(1) 
Reversível 

(1) 
Certa 

(3) 
Diária 

(3) 
Moderado  

(3) 

Não 
confinado 

mas 
localizado 

(2) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

S 
(17) 

Afetação do ruído 
ambiente devido à 
circulação de camiões 
(outros recetores) 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Provável 
(2) 

Diária 
(3) 

Moderado  
(2) 

Não 
confinado 

mas 
localizado 

(2) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(13) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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7. RESÍDUOS E CONTAMINAÇÃO DE SOLOS 

7.1 Metodologia 

A avaliação de impactes em termos de resíduos e contaminação de solos foi 
desenvolvida para as fases de construção, exploração e desativação do projeto em 
estudo. 
 
Identificaram-se os resíduos produzidos em cada uma das fases do projeto e analisou-se 
o seu impacte no sistema de gestão existente no Terminal da Trafaria. 
 
Ao nível da contaminação dos solos avaliaram-se as atividades desenvolvidas em cada 
uma das fases de projeto e o seu potencial impacte neste descritor. 
 
Adicionalmente foi analisada a Alternativa Zero e os impactes cumulativos. 
 
 
 
 
7.2 Resíduos  

7.2.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no 
Terminal da Trafaria da OZ Energia, prevê-se a produção dos resíduos indicados no 
Quadro V. 27.  
 
Neste quadro apresentam-se ainda os respetivos códigos LER (Lista Europeia de 
Resíduos) e a classificação quanto à perigosidade, de acordo com a Portaria n.º 
209/2004, de 3 de Março, bem como os destinos previstos, cuja gestão será assegurada 
por entidades devidamente licenciadas e autorizadas para o efeito. 
 

Quadro V. 27 – Resíduos Previstos para a Fase de Construção 

Tipo de Resíduo Código 
LER (1) 

Quantidade 
(t) 

Destino 

Óleos usados* 13 02 05 0.1 R9 – Valorização 
Resíduos de tintas com solventes* 14 06 05 0.3 D10 – Incineração 
Embalagens de papel e cartão 15 01 01 0.2 R3 – Reciclagem  
Embalagens de plástico 15 01 02 0.2 R3 – Reciclagem 
Embalagens de madeira 15 01 03 0.1 R1 – Valorização energética  
Embalagens metálicas 15 01 04 1 R4 – Reciclagem  
Embalagens contaminadas com substâncias 
perigosas* 15 01 10 0.4 R4 – Reciclagem  

Absorventes e materiais filtrantes contaminados* 15 02 02 0.1 D10 – Incineração 
Sucata de cabos elétricos 17 04 11 1 R4 – Reciclagem 

Betão 17 01 01 0.2 R5 - Reciclagem/recuperação de 
outras matérias inorgânicas 

Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo 
misturas de resíduo 

20 03 01 1 D1 – Aterro  

* - Resíduos classificados como perigosos 
(1) - De acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março  
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Da análise do quadro anterior verifica-se que os resíduos produzidos correspondem 
essencialmente a resíduos de embalagens e resíduos de construção e demolições, 
integrados respetivamente nos capítulos 15 e 17 da LER, a maioria dos quais são 
classificados como resíduos não perigosos. 
 
Em menor quantidade, ocorrerá a produção de óleos usados e resíduos de tintas com 
solventes, os quais fazem parte integrante dos Capítulos 13 e 14 da LER, 
respetivamente, sendo classificados como resíduos perigosos. 
 
Durante esta fase existe ainda a produção de alguns resíduos urbanos e equiparados, 
integrados no Capítulo 20 da LER sendo classificados como resíduos não perigosos. 
 
Constata-se assim que a maioria dos resíduos produzidos durante a fase de construção 
são não perigosos. Adicionalmente, durante esta fase será adotado um sistema de 
gestão de resíduos, que cumpra o estabelecido no regime geral da gestão de resíduos, 
bem como na restante legislação em vigor aplicável. 
 
Tendo em consideração a tipologia e a quantidade de resíduos previsíveis, não é 
expectável que a sua produção atinja valores tão elevados que não possam ser 
absorvidos e adequadamente geridos pelos sistemas/operadores de gestão existentes na 
região. 
 
Desta forma, e tendo em conta que os resíduos serão encaminhados para destino final 
adequado, e a sua produção é diluída ao longo da empreitada que se prevê de 12 meses, 
os impactes apesar de negativos, são reduzidos, temporários, reversíveis e de 
magnitude reduzida face à tipologia e quantidades geradas. 
 
 
 
 
7.2.2 Fase de Exploração 

Após a entrada em funcionamento do Projeto de Alteração da Capacidade de 
Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da Oz Energia não ocorrerá alteração na 
tipologia dos resíduos produzidos, mantendo-se a produção atual descrita na 
caracterização da situação de referência com exceção dos Outros óleos de motores, 
transmissão e lubrificação (código LER 13 02 08), que se estima que registe um aumento 
de cerca de 0,5 ton/ano. 
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Quadro V. 28 – Produção de Resíduos Antes e Após Implementação do Projeto 

Código LER Resíduo Quantidade 
Atual (t) 

Quantidade 
Futura (t) Destino 

13 02 08 Outros óleos de motores, transmissão e lubrificação 4,30 4,80 R13 

13 05 07 Água com óleo proveniente dos separadores 
óleo/água 13,10 13,10 R9 

15 01 02 Embalagens de plástico 5,46 5,46 R13 

16 07 08 Resíduos contendo hidrocarbonetos 1,96 1,96 R13 

16 10 01 
Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias 
perigosas 4,82 4,82 R13 

17 01 07 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos não abrangidos em 17 01 06 15,44 15,44 D1 

20 02 01 Resíduos biodegradáveis 24,4 24,4 D15 
Legenda: 
D1 – Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo aterro sanitário) 
R9 – Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos 
R13 – Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 

 
 
Desta forma, este ligeiro aumento será passível de integração no atual sistema de gestão 
de resíduos do Terminal nomeadamente em termos de procedimentos de 
manuseamento, condições de armazenagem e destino final. 
 
De referir, que atualmente os resíduos produzidos no Terminal da Trafaria da OZ Energia 
são eliminados ou valorizados no exterior da instalação, não sendo sujeitos a nenhuma 
operação no interior do Terminal. Os operadores responsáveis pelo transporte e destino 
final dos resíduos estão licenciados para o efeito. 
 
Todas as operações de gestão dos resíduos produzidos no Terminal da OZ Energia após 
o Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL, considerando a sua recolha, transporte, 
armazenagem, tratamento, valorização e eliminação, continuarão a ser devidamente 
integrados no atual Sistema de Gestão de Resíduos do Terminal.  
 
Face ao exposto e uma vez que não existe alteração na tipologia de resíduos produzidos, 
sendo que o aumento de resíduos é pouco significativo e o facto de estar garantido um 
destino final adequado, classificam-se os impactes nos resíduos em negativos, 
permanentes, irreversíveis mas de magnitude reduzida. 
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7.2.3 Fase de Desativação 

Caso se verifique uma eventual desativação do projeto no âmbito do desmantelamento 
do Terminal da Trafaria da OZ Energia no final do respetivo período de vida útil, registar-
se-ão impactes ao nível dos resíduos. Estes impactes deverão ser avaliados em duas 
fases distintas, nomeadamente durante o desmantelamento da instalação e após o 
desmantelamento, uma vez que têm classificações distintas. 
 
Durante o desmantelamento do Terminal ocorrerão no geral resíduos das tipologias 
indicadas para a fase de construção, sendo expectável dada a dimensão da instalação, 
que os quantitativos de resíduos sejam elevados. 
 
Apesar do seu manuseamento e encaminhamento ter de obedecer às normas 
estabelecidas na legislação em vigor respeitante aos resíduos, devido às quantidades 
expectáveis, os impactes são considerados de negativos, temporários, reversíveis e 
de magnitude elevada. 
 
Após o desmantelamento, e na ausência do Terminal ou de outra instalação cujo 
funcionamento produza resíduos, os impactes são classificados de inexistentes. 
 
 
 
 
7.2.4 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero corresponde à não concretização do projeto e implica a manutenção 
da situação atual, pelo que os impactes nos resíduos são classificados de inexistentes. 
 
 
 
 
7.2.5 Conclusões 

Na fase de construção (Quadro V. 29), a produção de resíduos é temporária e reversível, 
enquanto que na fase de exploração (Quadro V. 30), a produção de resíduos será 
permanente embora numa escala muito reduzida e deriva das atividades de 
funcionamento dos equipamentos mais concretamente das novas bombas de GPL. Em 
ambas as fases, os impactes nos resíduos são considerados não significativos. 
 
No que diz respeito à fase de desativação (Quadro V. 31), os impactes existem apenas 
durante o desmantelamento do Terminal em que se apresentam significativos dado os 
quantitativos que é expectável serem gerados durante este processo.  
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Quadro V. 29 – Síntese de Impactes nos Resíduos na Fase de Construção 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade de 
Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Produção de Resíduos 
derivados das 
atividades de 
construção 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Diário 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(12) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 
 

Quadro V. 30 – Síntese de Impactes nos Resíduos na Fase de Exploração 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do 
Recurso Afetado 

e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Produção de Resíduos 
derivados das 
atividades de 
funcionamento dos 
novos equipamentos 

- Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(12) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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Quadro V. 31 – Síntese de Impactes nos Resíduos na Fase de Desativação 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Produção de Resíduos  
durante o 
desmantelamento do 
Terminal 

- Direto Elevada 
(5) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Diário 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

S 
(17) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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7.2.6 Impactes Cumulativos 

O presente projeto não implicará um aumento significativo da produção atual de resíduos 
devido à implantação dos novos quatro reservatórios de GPL e das respetivas novas 
bombas.  
 
O impacte cumulativo face aos resíduos atualmente produzidos na região onde se insere 
o projeto pode ser considerado inexistente pois tratam-se de valores diminutos em 
termos absolutos e relativos. 
 
 
 
 
7.3 Contaminação de Solos  

7.3.1 Fase de Construção 

Durante esta fase, os solos são suscetíveis de sofrerem contaminação em consequência 
das seguintes ações: 
 

• Movimentação de solos eventualmente contaminados e que poderão afetar outras 
áreas; 

• Movimentação de produtos que provoquem poluição, nomeadamente óleos, 
combustíveis, etc…; 

• Produção de resíduos com origem nas atividades de construção. 
 
 
Na descrição da situação de referência verificou-se que apenas as amostras de solo 
recolhidas nas sondagens efetuadas na zona do cais (intercetor de águas sujas e antiga 
zona de carga de químicos – plataforma 5) e na antiga ilha de carga de camiões 
(plataforma 2), apresentaram compostos em concentrações superiores aos standards de 
Ontário para hidrocarbonetos. 
 
Constata-se assim que as contaminações registadas encontram-se em zonas localizadas 
do Terminal, afastadas da zona de intervenção do projeto (plataforma 3). De salientar, 
que na plataforma 2, a contaminação é “travada” pela camada de argila evitando assim a 
sua dispersão para as plataformas a cotas inferiores. 
 
Por outro lado, tendo em conta que se desconhece a origem dos solos utilizados na 
construção do aterro e que serão movimentados para instalação dos novos reservatórios 
e bombas e de forma a evitar que constituem potenciais fontes de contaminação, estes 
solos serão removidos do local, devidamente acondicionados e conduzidos a destino final 
adequado, não sendo reutilizados na construção. 
 
Tendo em conta a possibilidade de contaminação pontual dos solos com hidrocarbonetos 
nas zonas do projeto devido a derrames acidentais de máquinas e/ou veículos, durante 
esta fase irá existir um acompanhamento adequado para identificação destas eventuais 
situações, e de procedimentos que permitam controlar o derrame evitando que este afete 
outras áreas. 
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Finalmente é ainda de referir que a armazenagem temporária de resíduos no interior do 
Terminal da OZ Energia, que poderia contribuir para a ocorrência de alguns impactes 
negativos nos solos é realizada em áreas adequadas e devidamente dimensionadas, 
evitando assim situações de contaminação do recurso solo. 
 
O impacte global previsto será assim, negativo, embora reduzido devido à área de 
intervenção ser muito limitada, temporário e reversível. 
 
 
 
 
7.3.2 Fase de Exploração 

Em situação normal de operação do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no 
Terminal da OZ Energia, não se preveem impactes no estado de contaminação dos 
solos, na medida em que o projeto integra as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) e 
por outro lado o produto armazenado (GPL) é um gás nas condições normais de pressão 
e temperatura pelo que qualquer eventual derrame, será rapidamente evaporado não 
originando qualquer contaminação do solo. 
 
Além disso, é de salientar o facto das novas bombas se localizarem numa área 
impermeabilizada pelo que qualquer eventual derrame de óleos durante as operações de 
manutenção, não dará origem a contaminação de solos. 
 
Conclui-se assim que o projeto em estudo não terá qualquer implicação na situação atual 
de contaminação de solos, pelo que os impactes na fase de exploração são classificados 
de inexistentes. 
 
 
 
 
7.3.3 Fase de Desativação 

A eventual desativação do projeto em estudo, no âmbito da desativação global do 
Terminal da OZ Energia, no final do seu período de vida útil, implicará o 
desmantelamento de todos os edifícios, tanques de armazenagem e infraestruturas, 
sendo os principais impactes decorrentes da ocorrência de um derrame acidental e da 
movimentação de solos anteriormente contaminados. 
 
Classificam-se assim os impactes na contaminação de solos para a fase de desativação 
de negativos, elevados, temporários e reversíveis dada a dimensão da empreitada 
necessária para realização da desativação e a previsível afetação das áreas onde se 
registou a existência de contaminação. 
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7.3.4 Alternativa Zero 

No que respeita à contaminação de solos, a não concretização do projeto manterá, no 
geral, o descrito na situação de referência deste estudo, pelo que o impacte para a 
Alternativa Zero é classificado de inexistente. 
 
 
 
 
7.3.5 Conclusões 

Da análise dos Quadro V. 32 e Quadro V. 33 é possível constatar que os impactes na 
contaminação dos solos apenas ocorrem na fase de construção e de desativação e que 
em ambas as fases são não significativos e estão relacionados com eventual derrame de 
poluentes e resíduos ou movimentação de solos contaminados no Terminal. 
 
De salientar, que qualquer um deste impactes é passível de minimização com a adoção 
de medidas de gestão adequadas em obra e com uma adequada manutenção da 
maquinaria e veículos. 
 
 
 
 
7.3.6 Impactes Cumulativos 

No que respeita aos eventuais impactes cumulativos da contaminação de solos, a 
concretização do projeto decorrerá no interior dos limites atuais do Terminal da OZ 
Energia pelo que não se prevê a afetação de áreas exteriores e consequentes impactes 
cumulativos. 
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Quadro V. 32 – Síntese de Impactes na Contaminação de Solos na Fase de Construção 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do 
Recurso 

Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Movimentação de 
solos contaminados 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Improvável 
(1) 

Raro 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(8) 

Derrame acidental de 
poluentes / resíduos 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Improvável 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(9) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 
 

Quadro V. 33 – Síntese de Impactes na Contaminação de Solos na Fase de Desativação 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do 
Recurso Afetado 

e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Derrame acidental de 
poluentes / resíduos 

- Direto Elevada 
(3) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(13) 

Movimentação de 
solos contaminados 

- Direto 
Moderada 

(3) 
Temporário 

(1) 
Reversível 

(1) 
Provável 

(2) 
Ocasional 

(2) 
Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(12) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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8. FATORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

8.1 Metodologia 

Com base na caracterização ecológica realizada, com recurso à fotografia aérea, ao 
trabalho de campo e bibliografia diversa consultada, identificaram-se e avaliaram-se os 
impactes nas fases de construção, exploração e desativação inerentes ao projeto. 
 
A avaliação de impactes teve em consideração as atividades previstas e as 
características do projeto.  
 
Foi ainda analisada a Alternativa Zero e os impactes cumulativos. 
 
 
 
 
8.2 Fase de Construção 

Sendo o projeto implementado em meio terrestre, as intervenções preconizadas irão 
implicar a afetação deste biótopo, que como descrito na situação de referência, no local 
de implantação dos novos reservatórios e sistema de bombagem, a área encontra-se 
amplamente intervencionada e artificializada, verificando-se a ausência quase total de 
coberto vegetal (com exceção dos taludes), sendo que apenas na envolvente exterior ao 
Terminal ocorrem biótopos mais naturais e que não serão afetados pelas intervenções 
previstas. 
 
Por outro lado, decorrendo as obras numa zona com forte presença humana e caráter 
industrial, as espécies de fauna terrestre e os vertebrados voadores (avifauna e 
quirópteros) potencialmente ocorrentes tendem a evitar o local e a envolvente imediata, 
não sendo assim afetadas pelos distúrbios causados na fase de construção, 
nomeadamente pelas escavações, montagem das estruturas e circulação dos camiões e 
dos trabalhadores. 
 
De salientar, que a área de intervenção do projeto integra-se num Terminal onde já 
existem outras estruturas, sobre área impermeabilizada e cujo funcionamento cria já 
habituação à presença humana para as espécies de fauna existentes. 
 
O próprio estaleiro da obra será colocado no interior do limite do Terminal e numa zona já 
impermeabilizada atualmente. 
 
Posto isto, e do ponto de vista da biologia e ecologia terrestre, os impactes podem ser 
classificados de inexistentes. 
 
No que respeita ao ecossistema aquático, não estão previstas quaisquer intervenções 
diretas do projeto no meio aquático, havendo lugar apenas à circulação de um navio duas 
vezes entre o Porto de Lisboa e o Terminal para transporte dos equipamentos de maior 
dimensão, o que não terá qualquer impacte nos ecossistemas aquáticos face ao número 
de navios e embarcações que anualmente circulam no Estuário do Tejo. 
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A eventual possibilidade de derrames de poluentes com o funcionamento das máquinas e 
veículos não é expectável que atinja o meio marinho, dadas as obras decorrerem numa 
plataforma afastada do Estuário. 
 
 
Face ao acima descrito, classificam-se os impactes na flora e fauna durante a fase de 
construção do projeto de inexistentes. 
 
 
 
 
8.3 Fase de Exploração 

No decorrer da fase de exploração, na área do Terminal da Trafaria, não estão previstos 
impactes diferentes dos que atualmente ocorrem, dado tratar-se de uma zona já muito 
artificializada e com ocupação humana permanente. 
 
O enquadramento paisagístico previsto para os novos reservatórios com cobertura dos 
mesmos com terra e plantação de vegetação permitirá a amenização do aspeto artificial 
da intervenção e a valorização de uma área do Terminal, que atualmente encontra-se 
praticamente em toda a sua extensão impermeabilizada. 
 
Além disso, a redução do tráfego de veículos-cisterna de transporte de GPL para o 
Terminal potencia a redução das perturbações sobretudo para os biótopos da envolvente, 
de maior naturalidade. 
 
No que diz respeito ao ecossistema aquático, o acréscimo previsto de dois navios por 
ano não é significativo, pelo que se considera que o mesmo não interfere com as 
comunidades aquáticas presentes no local e na envolvente. 
 
Em síntese os impactes podem ser classificados de inexistentes, no caso do biótopo 
aquático e positivos, mas reduzidos, permanentes e reversíveis, no caso do biótopo 
terrestre. 
 
 
 
 
8.4 Fase de Desativação 

A eventual desativação do projeto no âmbito do desmantelamento do Terminal da OZ 
Energia conduzirá a um impacte negativo nos fatores biológicos e ecológicos terrestres 
locais, devido à intensa atividade que envolverá, mas que devido à sua pouca relevância 
terá uma magnitude reduzida, além de ser temporário e reversível. 
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8.5 Alternativa Zero 

A alteração das condições ecológicas é sobretudo influenciada pelas opções tomadas em 
termos do uso do solo, bem como dos esforços conservacionistas efetuados no sentido 
de manter e melhorar as áreas de maior valor ecológico, particularmente no que respeita 
à interconexão entre estes espaços. 
 
Na opção de não se efetuar a implementação do projeto no Terminal da OZ Energia, 
manter-se-ão as mesmas condições atuais, em termos de ocupação do terreno e das 
perturbações já existentes derivadas do funcionamento do Terminal e da circulação dos 
veículos-cisterna e navios. 
 
 
 
 
8.6 Conclusões 

Em relação aos ecossistemas terrestres e aquáticos, os impactes serão, na fase de 
construção, inexistentes dada toda a intervenção da obra decorrer numa pequena área 
de um Terminal, onde atualmente já se regista uma atividade humana e industrial. 
 
Na fase de exploração, os impactes são inexistentes no biótopo aquático e positivos 
mas não significativos (Quadro V. 34) no biótopo terrestre em especial devido à 
redução do tráfego rodoviário de veículos-cisterna de transporte de GPL com a 
consequente diminuição da perturbação devida à presença humana. 
 
Na fase de desativação, e sendo a desativação do projeto integrada na desativação do 
Terminal, é expectável que as obras a realizar tenham uma dimensão significativa, o que 
se traduzirá num impacte negativo no biótopo terrestre mas não significativo pois toda 
a área do Terminal encontra-se muito artificializada. 
 
 
 
 
8.7 Impactes Cumulativos 

Face às características do local, com reduzido valor ecológico, não se esperam impactes 
cumulativos com significado ao nível dos fatores ecológicos e biológicos. As áreas de 
intervenção são também muito reduzidas e estão, no essencial, na dependência das 
estruturas existentes, construídas anteriormente para o Terminal da OZ Energia  
(Quadro V. 35). 
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Quadro V. 34 – Síntese de Impactes nos Fatores Biológicos e Ecológicos na Fase de Exploração 

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Impactes sobre o Biótopo 
Terrestre (enquadramento 
paisagístico e redução do 
tráfego rodoviário) 

+ Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Reversível 
(1) 

Certo 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Não 
confinado 

(3) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

NS 
(15) 

Impactes sobre o Biótopo 
Aquático  

I I I I I I I I I I I 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 
 
 

Quadro V. 35 – Síntese de Impactes nos Fatores Biológicos e Ecológicos na Fase de Desativação 

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade 
de Ocorrência 

Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Impactes sobre o Biótopo 
Terrestre 

- Indireto Moderada 
(2) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certo 
(3) 

Diário 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

NS 
(13) 

Impactes sobre o Biótopo 
Aquático 

I I I I I I I I I I I 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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9. PAISAGEM 

9.1 Metodologia 

Neste ponto identificam-se e avaliam-se os principais impactes sobre a Paisagem 
decorrentes da implementação do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no 
Terminal da OZ Energia.  
 
No caso específico, e embora se trate de um projeto de alteração de um Terminal 
existente mais concretamente da construção de quatro novos reservatórios de GPL e 
respetivo sistema de bombagem, foi tido em consideração que as modificações previstas 
e a presença de novos elementos construídos poderão originar impactes diversos, em 
virtude da alteração das características estruturais e visuais da paisagem atual, 
nomeadamente a nível da sua qualidade visual e valor cénico. 
 
Com base na informação disponível (Carta Militar de Portugal, ortofotomapa, 
levantamento topográfico, elementos de projeto), no reconhecimento de campo e na 
caracterização da situação atual, onde se descreveram as principais características das 
unidades e subunidades de paisagem presentes, e se elaborou cartografia referente à 
capacidade de absorção, qualidade visual e sensibilidade paisagística, efetua-se a 
descrição e avaliação dos impactes previsíveis mais significativos, decorrentes de ações 
suscetíveis de provocar alterações nas características estruturais e visuais da paisagem 
atual, seguindo a metodologia geral utilizada para este descritor. 
 
A avaliação de impactes a realizar assentará assim na caracterização já efetuada da 
sensibilidade da paisagem das áreas diretamente afetadas pelo projeto, bem como, na 
sua envolvente de 3 km, considerando os principais efeitos provocados sobre a paisagem 
no decurso das ações que envolvem as fases de construção e de exploração. Em 
particular, serão tidos em conta os efeitos sobre as áreas de Elevada Qualidade Visual e 
Elevada Sensibilidade Visual, a determinar através da realização das bacias visuais. 
Igualmente será considerada a Carta de Absorção Visual, identificando as áreas sujeitas 
a maior exposição visual por parte das diferentes componentes do projeto. 
 
Os previsíveis impactes sobre a paisagem, resultantes do projeto em análise, e que a 
seguir se avaliam, serão decorrentes das seguintes ações principais, as quais se 
estruturam da seguinte forma: 
 

• Alterações da perceção visual devido a modificações na zona pela implantação do 
estaleiro de obra, o que constituirá um impacte temporário; 

• Movimentação de máquinas, veículos e pessoas com desorganização espacial e 
funcional da paisagem associada, constituindo também um impacte temporário; 

• Construção e presença dos novos reservatórios de GPL e sistema de bombagem, 
o que implica a execução das fundações dos novos reservatórios, que serão 
instalados no sentido Norte-Sul, e envolvidos em ‘cama’ de areia delimitados por 
muros de suporte em betão armado com 5 metros de altura, que irão garantir o 
recobrimento dos reservatórios. Para melhor enquadramento dos novos 
reservatórios está previsto a plantação de relva assim como a coloração dos 
muros de suporte em tonalidades de verde. Estas ações conduzirão a uma 
alteração da leitura visual da paisagem, o que constituirá um impacte permanente. 
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Nos critérios de avaliação de impactes importa ter presente: 
 

• A magnitude e significância da intrusão visual que será tanto mais elevada quanto 
maior for a sensibilidade e qualidade visual da paisagem e menor a sua 
capacidade de absorção; 

• A sensibilidade/capacidade de absorção da paisagem face a uma intrusão visual 
(presença de áreas de elevada sensibilidade e/ou baixa capacidade de absorção 
visual); 

• A presença de observadores sensíveis às alterações na paisagem decorrentes da 
construção e exploração do projeto; 

• A afetação ser temporária ou permanente; 

• A afetação ser reversível ou irreversível. 
 
 
De forma a complementar e apoiar a análise de impactes foi também elaborada 
cartografia onde se marcaram as bacias visuais geradas a partir de potenciais locais com 
vista para a área de intervenção, selecionados a partir dos estudos elaborados na 
situação de referência e no reconhecimento de campo.  
 
A identificação e avaliação de impactes foram efetuadas para cada uma das diferentes 
fases de implementação do projeto, ou seja, fases de construção, exploração e 
desativação, segundo os critérios definidos na Metodologia Geral deste Capítulo. 
 
Para a fase de construção foram tidas em consideração as características do projeto e as 
principais ações previstas, nomeadamente: 
 

• Instalação do estaleiro para a construção dos reservatórios e implantação das 
bombas; 

• Movimentação de veículos e máquinas na área de implantação geral do projeto; 

• Instalação dos novos reservatórios de GPL que serão instalados numa área de 
aproximadamente 1 125 m2 e geometria retangular, atualmente já 
impermeabilizada com laje de betão. O terreno de implantação dos reservatórios 
apresenta morfologia genericamente plana e para instalação dos novos 
reservatórios será apenas necessário remover a camada superficial e efetuar as 
escavações para instalação das fundações. Os novos reservatórios serão 
envolvidos em ‘cama’ de areia e delimitados por muros de suporte em betão com 
5 m de altura; 

• Instalação das três bombas que serão instaladas com apoio de trabalhos de 
construção civil, como maciços para os motores dos grupos electrobomba, 
plataformas e suportes de tubagem. A instalação das bombas será enterrada 
sendo necessário prever a escavação de 1,5 m numa área com cerca de 40 m2, o 
que corresponde a um volume de escavação de cerca de 60 m3 de terras, que 
serão conduzidas a depósito devidamente licenciado para o efeito. 
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Para a fase de exploração foram consideradas as ações de funcionamento normal do 
Terminal da OZ Energia e a presença da própria infraestrutura na paisagem, a qual 
disporá de um Projeto de Integração Paisagística. 
 
No que respeita à fase de desativação consideraram-se no essencial as ações descritas 
para a fase de construção. 
 
No final, avalia-se ainda a Alternativa Zero e os impactes cumulativos do projeto. 
 
 
 
 
9.2 Definição das Bacias Visuais 

Como se viu na caracterização efetuada na Situação de Referência, o local de instalação 
do projeto em análise localiza-se na margem esquerda do rio Tejo, junto ao aglomerado 
da Trafaria. Constata-se que a área de projeto se desenvolve a cotas de cerca de  
26 metros, subindo para valores compreendidos entre os 75 e os 100 metros nas 
encostas que se localizam na envolvente das instalações do Terminal da OZ Energia.  
 
A área de implantação do projeto insere-se numa zona de relevo moderado (declives da 
ordem dos 8º). As zonas de menor declive correspondem à frente atlântica e as zonas de 
maior declive à arriba fóssil e às arribas voltadas para o rio Tejo que se localizam para 
Nascente da Trafaria e delimitam os pequenos vales encaixados que correm no sentido 
sul / norte e afluem diretamente à margem esquerda do Tejo. 
 
Atendendo a que o principal impacte em termos paisagísticos será a alteração estrutural 
da paisagem e sua perceção visual pelos observadores da envolvente durante as fases 
de construção e exploração, a qual decorre das ações de construção e posteriormente da 
presença física das estruturas, considera-se importante identificar a abrangência visual 
dessas intervenções. 
 
Na cartografia elaborada marcou-se assim as bacias visuais na situação existente, bem 
como das intervenções geradas a partir das cotas mais elevadas das estruturas criadas, 
que corresponderão ao impacte visível permanente do projeto, que será tanto mais 
elevado quanto menor for a capacidade de absorção visual e maior for a qualidade visual 
e a sensibilidade da paisagem afetada.  
 
Considerou-se também a bacia visual (temporária) associada ao estaleiro de obra, cuja 
localização se encontra definida nesta fase de projeto.  
 
Verifica-se que existem acessos até ao Terminal da OZ Energia pelo que não será 
necessário construir novos acessos. 
 



   
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo V Dezembro 2015 

Rev.01 

66

 
 
Deste modo, a informação das bacias visuais encontra-se assinalada nas figuras 
seguintes, correspondendo cada uma delas às bacias visuais criadas a partir: 
 

• Dos tanques/reservatórios atualmente existentes sendo que se considerou uma 
altura média de cerca de 15 metros (FIG. V. 3). 

• Do estaleiro de construção, que ocupará uma área de 300 m2 e será constituído 
pelos escritórios de fiscalização e de direção de obra, uma ferramentaria, um 
armazém de materiais, locais para preparação de armaduras e carpintaria de 
toscos, etc. Incluirá, ainda, uma área para armazenagem temporária de resíduos, 
que será coberta na zona de armazenagem de resíduos perigosos e dotada de 
sistemas contenção e drenagem separativa, onde exigível. O estaleiro localizar-
se-á a NE do local de implantação dos novos reservatórios de GPL (FIG. V. 4); 

• Dos quatro novos reservatórios (FIG. V. 5).  
 
 
Destas bacias verifica-se assim que a bacia visual do estaleiro se aplica à fase de 
construção e as restantes à fase de exploração. 
 
As simulações das bacias visuais foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros 
para o observador: 
 

• 4 m para os estaleiros, considerando a altura máxima das estruturas criadas 
dentro dos mesmos; 

• 15 m de altura para os atuais reservatórios/tanques existentes no Terminal tendo 
em conta a altura referencial de um veículo; 

• 6 m de altura para os novos reservatórios. 
 
Para todas as bacias foram considerados os seguintes parâmetros: 
 

• 360º no plano; 

• 90º a -90º na vertical; 

• Raio de 3 000 m. 
 
 
Importa referir que as bacias visuais geradas, só têm em conta o modelo digital do 
terreno, não entrando em linha de conta com o uso do solo, assumindo-se, assim, 
portanto apenas o carácter moderado do relevo e sem os obstáculos visuais introduzidos 
pela presença de vegetação (nomeadamente as áreas de floresta e de matagal que 
envolvem o Terminal) e ainda pelas arribas voltadas para o rio Tejo que se localizam para 
nascente da Trafaria e delimitam os pequenos vales encaixados que correm no sentido 
sul / norte e afluem diretamente à margem esquerda do Tejo. 
 
Estas áreas com ocorrência na envolvente do Terminal irão limitar / reduzir a visualização 
às áreas que diretamente contactam com os espaços intervencionados, o que 
corresponde à perceção efetiva que se tem no local. 
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Considerando a bibliografia da especialidade(1) que refere que a nitidez de leitura dos 
elementos que integram a paisagem se vai esbatendo à medida que aumenta a distância 
a que se encontra o observador definiram-se, para as áreas visíveis, a partir dos pontos 
selecionados, três escalões de qualidade da perceção visual: 
 

• Até 500 metros (zonas de boa qualidade da perceção visual); 

• Entre 500 e 2000 metros (zonas de média qualidade da perceção visual); 

• Distâncias superiores a 2000 metros (zonas de reduzida qualidade da perceção 
visual). 

 
Como se constata da análise das figuras seguintes as bacias visuais associadas aos 
elementos de projeto, desenvolvem-se sobretudo para norte, incidindo nas áreas de 
menor altitude, correspondentes ao estuário do Tejo e à margem sul do Rio Tejo (Lisboa) 
localizada na margem oposta ao local onde se localiza o projeto em avaliação.   
 
Seguidamente é feita a sua análise em termos de impactes na Qualidade Visual, da 
Capacidade de Absorção da paisagem e em termos da sua Sensibilidade Visual. 
 
 

a) Impactes na Qualidade Visual da Paisagem  
 
Com base nas bacias visuais simuladas apresentam-se no Quadro V. 36 os impactes 
visuais das diferentes componentes do projeto sobre as áreas com diferentes graus de 
qualidade visual. 
 

Quadro V. 36 – Impactes Visuais Sobre as Áreas de Diferente Qualidade Visual 

Componentes do Projeto 

Interferência Visual do Projeto na Qualidade Visual da 
Paisagem 

Q. V. Baixa Q. V. Média Q. V. Elevada 

Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) 

Estaleiro  160,8 10,2 157,5 10,0 1254,0 79,8 

Novos Reservatórios 167,6 9,0 163,7 8,8 1535,5 82,3 
          (1) – % face à área visível da bacia visual gerada para um raio de 3000 metros 

 
 
Em termos gerais, e da análise do quadro anterior, verifica-se que os impactes visuais 
inerentes à implementação dos novos reservatórios de GPL inserem-se maioritariamente 
em áreas com qualidade visual elevada, correspondendo a mais de 80% da área total da 
bacia visual gerada pelos diferentes elementos do projeto. 

                                                
(1) Aguilo Alonso, M. et al. (1996) – Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico. Contenido e 
Metodologia. Ministerio de Medio Ambiente – Secretaria General de Medio Ambiente. Madrid. 
 
Escribano Bombim, M. del Milagro et al. (1991) – El Paysaje. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
Madrid. 
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As áreas de qualidade visual elevada abrangidas pelas diferentes componentes de 
projeto são em termos absolutos próximas, sendo que as diferenças percentuais são 
devidas à representação que essas áreas de qualidade visual elevada têm na área total 
da bacia visual. As áreas de maior qualidade visual interferidas variam entre 79,8% do 
total da bacia visual (no caso do estaleiro) e os 82,3 % no caso dos novos reservatórios. 
 
As áreas de qualidade visual mais elevada correspondem essencialmente às que se 
localizam a norte do projeto associadas ao estuário do rio Tejo e à sua margem direita 
(Lisboa). 
 
Todavia é de realçar que face à presença de vegetação densa na envolvente nascente e 
poente do projeto (área florestal e matagal), bem como a ocorrência de arribas e vales 
encaixados, esta área de qualidade visual elevada, provavelmente não virá a ser 
visualizada na envolvente direta do projeto. 
 
Esta alteração provavelmente apenas será visível a partir da margem direita do rio Tejo, 
sendo no entanto de referir que o fato do Terminal da OZ Energia já possuir instalações 
com cerca de 15 metros de altura irá dissipar estes novos reservatórios que irão ter 
apenas cerca de 6 metros. Além disso, é de realçar que os novos reservatórios serão 
implantados numa plataforma existente e recobertos de modo a criar-se um tapete 
relvado no seguimento do talude existente assim como os muros de betão serão tratados 
de modo a que na prática se verifique um melhor enquadramento paisagístico do local, 
que atualmente não apresenta qualquer tipo de tratamento e é utilizado para a 
armazenagem de materiais. 
 
Como conclusão, constata-se assim, que as áreas com maior afetação visual 
correspondem a zonas com elevada qualidade visual, sendo que as mesmas já se 
encontram inseridas na bacia visual atualmente existente associada ao Terminal da OZ 
Energia. De salientar que a bacia visual criada com a construção dos novos quatro 
reservatórios está inserida dentro da bacia visual atualmente existente.  
 
 
 

b) Impactes na Capacidade de Absorção Visual 
 
No Quadro V. 37 apresenta-se os impactes visuais do projeto em termos das diferentes 
áreas de capacidade de absorção visual. 
 

Quadro V. 37 – Impactes Visuais sobre as Áreas de Capacidade de Absorção Visual  

Componentes do Projeto  

Interferência Visual com Áreas de Capacidade de Absorção 
Visual  

Baixa Média Elevada 

Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) 

Estaleiro  1406,0 89,4 163,0 10,4 3,2 0,2 

Novos Reservatórios 1549,1 83,0 314,2 16,8 3,6 0,2 
          (1) – % face à área visível da bacia visual gerada para um raio de 3000 metros 
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Verifica-se que, contrariamente ao sucedido com a qualidade visual, as áreas de maior 
afetação correspondem a zonas com baixa capacidade de absorção visual com valores 
entre os 83,4% (novos reservatórios) e os 89,4% (estaleiro). 
 
As áreas de capacidade de absorção visual elevada não tem praticamente expressão, 
pois, apresentam um valor de 0,2 % do total da bacia, quer para o estaleiro, quer para os 
novos reservatórios.  
 
As áreas de absorção visual média apresentam um valor que varia entre os 10,4% 
(estaleiro) e os 16,8 % (novos reservatórios) na bacia visual associada aos diferentes 
elementos de projeto. 
 
 
 

c) Impactes na Sensibilidade Visual da Paisagem 
 
No Quadro V. 38 apresenta-se os impactes visuais do projeto em termos de 
interferências com as diferentes áreas de sensibilidade visual. 
 

Quadro V. 38 – Impactes Visuais sobre as Áreas de Sensibilidade Visual  

Componentes do Projeto  

Interferência Visual com Áreas de Sensibilidade Visual  

Baixa Média Elevada 

Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) 

Estaleiro  41,4 2,6 160,5 10,2 1370,3 87,2 

Novos Reservatórios 46,2 2,5 167,0 8,9 1653,6 88,6 
          (1) – % face à área visível da bacia visual gerada para um raio de 4000 metros 

 
 
A sensibilidade da paisagem resulta da análise integrada da sua qualidade e capacidade 
de absorção visual.  
 
Assim, da análise do Quadro V. 38 verifica-se que o estaleiro, em cerca de 87,2% da 
bacia visual, abrange áreas de sensibilidade visual elevada. No caso dos novos 
reservatórios, as áreas da sua bacia visual representam cerca de 88,6 % de áreas com 
sensibilidade elevada. 
 
As áreas de sensibilidade visual baixa são muito reduzidas, da ordem dos 2,5% e as 
áreas de sensibilidade visual média variam entre os 8,9% no caso dos novos 
reservatórios e os 10,2% no estaleiro. 
 
Tal ocorre pelo fato da qualidade visual gerada por estas bacias ser maioritariamente 
elevada e a sua capacidade de absorção baixa. 
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9.3 Fase de Construção 

É nesta fase que serão implementadas grande parte das ações de carácter definitivo, 
transmissíveis à fase de exploração e que, portanto, irão atribuir uma nova leitura à 
paisagem.  
 
Os impactes na fase de construção resultam fundamentalmente da: 
 

• Instalação do estaleiro devido à introdução de elementos exógenos à 
paisagem. O estaleiro de obra associado ao projeto será instalado no interior 
do Terminal, entre o Edifício da Cantina e o Armazém de Produtos, na parte 
Este do Terminal a NE da área de implantação dos reservatórios e terá uma 
área de 300 m2. Atendendo à ocupação do solo na envolvente e à topografia do 
terreno, constata-se que o mesmo não será visível a partir dos principais 
observadores localizados na área em estudo. 

Desta forma, os impactes visuais associados à implantação do estaleiro de 
obra estão minimizados. 

No final da obra deverá proceder-se à desativação das áreas afetas ao 
estaleiro, com remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 
depósitos de materiais entre outros, procedendo à limpeza destes locais, no 
mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos 
trabalhos. 

 
• Da modificação local da morfologia do terreno em virtude das movimentações 

de terras para a implantação dos novos reservatórios e das bombas. Este é um 
impacte negativo pouco significativo, pois a área de implantação é muito 
aplanada pelo que as modificações não serão muito significativas. 

 
• Das transformações das características visuais do local diretamente afetado 

pela obra, consequência de alterações na utilização e função do espaço, o que 
implica uma desorganização espacial e funcional temporária da paisagem, mas 
que posteriormente se traduz numa não interferência na paisagem, dadas as 
características da sua imediata envolvente. Não se pode deixar de ter em 
consideração o facto dos atuais tanques/reservatórios terem cerca de 15 
metros de altura e os novos reservatórios serem alvo de um Projeto de 
Integração Paisagística, que permitirá uma valorização de um espaço 
atualmente ocupado pela deposição temporária de materiais.  

 
 
Contudo, algumas destas ações são de carácter temporário, como é o caso do estaleiro e 
movimentação de máquinas, veículos e pessoas com caráter de intensidade no espaço e 
no tempo. 
 
Como ações de construção suscetíveis de induzir a desorganização funcional da 
paisagem envolvente à área diretamente intervencionada, são ainda de referir a 
circulação de veículos pesados no local e nas vias de acesso ao mesmo, sendo todas 
estas ações responsáveis por alterações qualitativas e estruturais da paisagem. 



   
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00 Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo V 

77

 
 
Conforme se apresentou no ponto 9.2 (Quadro V. 36) o impacte do estaleiro e das ações 
de construção sobre áreas de qualidade visual elevada, corresponde a 1254,00 ha 
(79,8% da área total da bacia visual). 
 
Relativamente ao impacte visual do estaleiro sobre áreas de sensibilidade visual elevada, 
conforme expresso no ponto 9.2 (Quadro V. 38), corresponde a 1370,3 ha (87,2% da 
área total da bacia visual). 
 
As alterações qualitativas da paisagem estão essencialmente relacionadas com o 
impacte visual que determinada área possui. 
 
Assim, as bacias visuais das ações desta fase e considerando a FIG. V. 4 mostram que a 
sua incidência se faz sobre as mesmas zonas e recetores identificados. 
 
Tal como referido na situação de referência, a análise da paisagem está dependente da 
avaliação do intérprete, logo a magnitude e a significância destes impactes estão 
diretamente relacionadas com o senso comum de quem a analisa, bem como da sua 
sensibilidade, sendo pois um processo valorativo.  
 
Assim sendo e tendo em conta a percentagem das áreas de elevada qualidade e 
sensibilidade visual afetadas, relativamente à totalidade da bacia visual e o carácter 
temporário das ações, bem como, o número reduzido de recetores permanentes, 
considera-se que o estaleiro têm uma magnitude de impacte moderada. 
 
De facto, as visibilidades efetivas da envolvente para a zona do projeto a partir dos 
recetores permanentes mais próximos (e com maior potencial de perceção) serão 
reduzidas, devido ao seu reduzido número e ao facto da envolvente poente e nascente 
ser arborizada.  
 
Os recetores temporários, que circulam na estrada localizada a sudeste do Terminal, 
dificilmente poderão ter avistamento para a zona de construção pois existe toda uma 
barreira visual referente aos tanques já existentes na instalação, bem como uma 
morfologia do terreno que oculta por si só essa mesma visibilidade.  
 
As visibilidades poderão ocorrer essencialmente nos potenciais observadores que se 
possam deslocar em embarcações no rio Tejo ou então na margem direita do rio Tejo 
(Lisboa). 
 
Importa também referir que a zona do projeto e envolvente próxima é toda ela uma zona 
já muito industrializada, conferindo assim as obras a este local, alterações qualitativas 
negativas mas não significativas, dado que as mesmas estão enquadradas com as 
infraestruturas já existentes no Terminal da OZ Energia.  
 
As alterações estruturais da paisagem estão relacionadas com o efeito de intrusão visual, 
ou seja, a afetação estrutural/espacial resultante de uma nova estrutura ou elemento 
numa paisagem. Este efeito de intrusão visual está diretamente relacionado com a 
capacidade de absorção visual de cada uma das bacias visuais que compõem a área em 
estudo, bem como a sua envolvente imediata. 
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As bacias visuais do estaleiro de obra inserem-se maioritariamente em áreas de 
capacidade de absorção visual baixas, sendo os impactes não significativos também pelo 
seu carácter temporário. 
 
Em síntese, a fase de construção dos novos reservatórios de GPL será responsável pela 
origem de diversas situações de desorganização visual da área de intervenção do 
projeto, devidas às operações com escavações, depósitos de materiais e instalação do 
estaleiro de obra e movimentação de pessoas e veículos. 
 
Embora estas situações não tenham um carácter fixo, mudando dentro desta área em 
função da progressão dos trabalhos, será sempre um período, relativamente alargado 
(cerca de 1 ano), de perturbação e desqualificação visual, podendo considerar-se que 
haverá impactes negativos de magnitude moderada, reversíveis, e temporários. 
 
Estes impactes consideram-se significativos, quer pelas características enunciadas, 
quer pela pouca presença de observadores, sobretudo permanentes na envolvente 
direta, bem como, pelas bacias visuais associadas e interferência efetiva com áreas de 
qualidade visual elevada e respetiva capacidade de absorção visual. 
 
Os observadores permanentes, em maior número, estão localizados sobretudo a norte da 
área de intervenção, na margem sul do Rio Tejo, tendo de permeio a zona do rio Tejo. As 
áreas de maior sensibilidade abrangidas localizam-se para norte e a uma distância 
considerável. Verifica-se, no entanto, que nestas áreas não existem muitos recetores 
permanentes. 
 
As arribas e os vales localizados a nascente e a poente do Terminal da OZ Energia 
funcionam por si só como barreiras visuais efetivas à sua visualização para as áreas aos 
potenciais observadores que possam encontrar-se na imediata envolvente destes locais. 
 
 
 
 
9.4 Fase de Exploração 

É durante a fase de exploração que se dará o processo de adaptação da paisagem à 
nova realidade, resultante da introdução de novos elementos construídos, 
nomeadamente dos quatro novos reservatórios e das bombas.  
 
Face à tipologia do relevo e às características da infraestrutura em questão, é expectável 
que as estruturas dos novos reservatórios com uma altura de 6 m, sejam visualizadas na 
margem norte do Rio Tejo a partir de uma distância considerável, conforme se 
determinou na FIG. V. 5 relativa à bacia visual destas estruturas.  
 
Deve no entanto referir-se que, o Terminal da OZ Energia, já possui 
reservatórios/tanques com 15 metros de altura, o que por si só funciona como uma 
atenuante visual na paisagem dado que, estes novos reservatórios, pelo facto de serem 
semienterrados terão uma altura inferior. Por outro lado, os novos reservatórios são 
cilíndricos, horizontais e recobertos com relva e o muro de betão alvo de tratamento 
paisagístico pelo que na prática verificar-se-á uma melhoria paisagística de uma área do 
Terminal onde atualmente existe uma armazenagem de material. Em suma, a 
implementação do projeto conduzirá a uma valorização paisagística do local de 
implementação dos novos reservatórios conferindo-lhe um caracter mais naturalizado. 
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Conforme se apresentou no ponto 9.2 (Quadro V. 36), o impacte das estruturas 
permanentes dos novos reservatórios sobre áreas de qualidade visual elevada, 
correspondem a 1535,50 ha (82,3% da área total da bacia visual). 
 
Como se apresentou no ponto 9.2 (Quadro V. 38), o impacte das estruturas permanentes 
dos novos reservatórios sobre áreas de sensibilidade visual elevada, correspondem a 
1653,6 ha (88,6,53% da área total da bacia visual). 
 
Relativamente às estruturas permanentes dos novos reservatórios verifica-se uma grande 
incidência sobre áreas já industrializadas ainda que na sua envolvente ocorram áreas de 
sensibilidade elevada, que tem que ser contudo relativizadas face à ocupação do solo e 
ao carácter temporário ou permanente dos observadores. 
 
Quanto à estrutura permanente dos reservatórios, sendo a sua altura inferior à de muitos 
dos reservatórios já existentes no Terminal e à envolvente florestal e dos matos 
existentes a poente e nascente, dificilmente estes novos reservatórios serão avistadas da 
envolvente direta. Todavia, e mesmo que nesta análise de visibilidades, se considere que 
as estruturas são visíveis até ao limite da área de estudo e, em especial nas áreas de 
maior sensibilidade visual, o que se verifica é que se trata também de uma área com 
muito poucos recetores diretos permanentes. 
 
De modo a minimizar a visibilidade dos reservatórios e consequentemente o impacte na 
paisagem resultante da sua presença, é de referir que foi elaborado um Projeto de 
Integração Paisagística (PIP), de modo a integrar da melhor forma os reservatórios na 
zona onde se inserem e permitir uma valorização paisagística do local face à situação 
atual. 
 
De facto, considerando que a cota definida para implantação dos novos reservatórios 
assim como dos equipamentos de menor altura (bombas) não implica uma alteração 
significativa da morfologia atual do terreno e que os novos reservatórios serão recobertos 
com plantação de relva assim como o muro de contenção será tratado de modo a 
apresentar um aspeto mais naturalizado, a implementação do projeto conduzirá a uma 
melhoria paisagística da situação atual dado que atualmente trata-se de uma zona de 
armazenagem de materiais. 
 
Avaliando agora os impactes dos novos reservatórios nos principais recetores 
considerados, como potencialmente sensíveis às alterações paisagísticas resultantes do 
projeto, tem-se que os mesmos podem ser diferenciados em dois tipos: os potenciais 
observadores que se deslocam nas vias rodoviárias (afetados temporariamente) e os 
moradores em quintas na proximidade (afetados permanentemente). 
 
Na envolvente do Terminal da OZ Energia ocorrem arribas e vales encaixados, o que por 
si só corresponde uma barreira totalmente opaca que impede a visualização dos novos 
reservatórios a partir de áreas localizadas a nascente e a poente do Terminal. Para além 
disso, pelo facto de estar implantado a uma cota inferior, os observadores que se 
localizam na margem sul do rio Tejo estarão numa situação “privilegiada” para se 
aperceber da presença dos diferentes elementos desta infraestrutura, que conduzirá a 
uma melhoria face à situação atual dada a naturalização prevista para o local decorrente 
da plantação de vegetação e do tratamento paisagístico do muro de contenção. 
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Na margem esquerda do rio Tejo, apenas se consideraram quatro locais com 
observadores fixos que poderiam, atualmente, ter relacionamento visual com a zona de 
implantação dos novos reservatórios, mais concretamente a Quinta dos Buxos localizada 
a sudeste da área de intervenção, Murfacém localizada a sudoeste da área de 
intervenção, Trafaria (oeste) e Quinta do Carmo a Sul. Estes locais encontram-se no 
entanto a cotas que não permitem ter visibilidade para o local do projeto. 
 
O PIP definiu em termos conceptuais a utilização do espaço existente e as 
condicionantes existentes em termos de localização, bem como o enquadramento dos 
novos reservatórios na área em estudo e os acessos ao local do projeto. Um outro 
condicionante teve a ver com as necessidades hídricas por parte das plantas, bem como 
a ausência de rega. 
 
Assim sendo, o PIP teve em consideração as condicionantes físicas, ambientais e 
ecológicas do espaço, bem como um conjunto de objetivos de natureza estética e 
funcional no sentido de assegurar a valorização do ambiente em que se integra tendo 
sempre em linha de consideração os aspetos de manutenção e de segurança. 
 
No PIP, incluindo no Anexo 11 do Volume III – Anexos Técnicos, é proposto o 
revestimento de taludes através de uma hidrossementeira de prado, cuja composição e 
diversidade manterá uma cobertura ao longo do ano. 
 
Para a superfície plana foi definido a aplicação de revestimento com uma 
hidrossementeira de prado que tem uma utilização ornamental devido à sua notável 
tolerância a extremos climáticos e resistência a salsugem – a superfície plana de topo. 
 
A variação entre a proposta de hidrossementeira de Sedum e a sua plantação teve por 
base o tempo e capacidade de germinação e época adequada à realização da 
hidrossementeira. 
 
A solução proposta tem como principal objetivo garantir a estabilidade e cobertura ao 
longo de todo o ano, com baixa manutenção associada. 
 
O facto de se tratar da inclusão de novos reservatórios com 6 metros de altura numa área 
do Terminal existente com baixa qualidade visual e tendo em conta que o Projeto de 
Integração Paisagística prevista conduzirá a uma naturalização de uma área atualmente 
degradada paisagisticamente, fará com que estes novos reservatórios tenham um 
impacte paisagístico positivo. 
 
Dada a sua dimensão é previsível que a alteração das características visuais de 
paisagem da área de intervenção seja apenas sentida na sua envolvente mais distante, 
mais concretamente na margem oposta, passando desapercebida de outros pontos de 
observação, conforme se depreende das simulações visuais efetuadas. Considera-se por 
isso o impacte da introdução dos novos reservatórios como positivo, permanente, 
irreversível e de magnitude moderada. 
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9.5 Fase de Desativação 

No caso de uma eventual desativação do Terminal da OZ Energia, o tipo de operações 
será semelhante ao referido para a fase de construção, já que será necessária a 
instalação de estaleiro de obra, a que acresce o desmonte das estruturas (procedimento 
inverso ao da construção das mesmas), pelo que os impactes negativos seriam 
semelhantes. 
 
Deste modo, os impactes em termos gerais são considerados negativos, temporários, 
reversíveis e significativos. 
 
Posteriormente, a recuperação que ocorrerá na zona anteriormente afeta ao projeto, 
revela-se como tendo um impacte positivo e significativo consoante o anterior impacte 
da presença dos diferentes elementos do projeto e da qualidade e sensibilidade visual da 
zona, contribuindo globalmente para a melhoria da qualidade visual da paisagem. 
 
 
 
 
9.6 Alternativa Zero 

Com a adoção da Alternativa Zero manter-se-ão as características da paisagem 
atualmente existentes. Ainda assim deve-se sempre ter presente que a evolução da 
paisagem resulta da apropriação do território pelo Homem, pelo que se encontra em 
constante transformação. A sua sustentabilidade e perpetuação dependem assim, 
essencialmente do equilíbrio dinâmico obtido entre a interação do Homem e o sistema 
biofísico envolvente sobre o qual atua, o qual é também resultado das intenções de 
ordenamento. Assume-se assim que a tendência futura estará dependente, como já 
referido, das opções de ordenamento, nomeadamente no que respeita à gestão urbana e 
dos espaços naturais como exposto no âmbito dos fatores ecológicos. 
 
A este propósito o PDM de Almada considera que a zona está inserida numa área 
industrial, ocorrendo a Oeste a Trafaria e a Sul e Este espaços naturais e culturais não 
urbanos. Não havendo nada de mais concreto não se pode assim prever a situação 
específica para o Terminal da OZ Energia, sendo contudo de se perspetivar que a curto / 
médio prazo não haja qualquer alteração na situação existente. 
 
 
 
 
9.7 Conclusões 

No Quadro V. 39 apresenta-se a classificação dos impactes visuais do projeto na fase de 
construção, os quais prendem-se com a implementação do estaleiro e as obras 
necessárias à implantação dos reservatórios de GPL e das respetivas bombas. Os 
impactes na paisagem nesta fase são considerados, no geral, de negativos, moderados, 
diretos, temporários e reversíveis, sendo significativos. 
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Verifica-se que os impactes associados ao funcionamento do estaleiro, circulação de 
maquinaria pesada e deposição de materiais de construção implicando uma 
desorganização espacial da Paisagem são considerados de negativos, reduzidos a 
moderados, temporários e reversíveis, sendo não significativos/significativos. 
 
Da análise efetuada concluiu-se que durante a fase de exploração e pelas razões 
anteriormente referidas, o impacte global da presença da modificação das características 
visuais da paisagem decorrentes da presença dos novos reservatórios são positivos pois 
existirá uma naturalização do local de implantação do projeto, permanentes, irreversíveis 
e não significativos/significativos (Quadro V. 40). 
 
Os impactes na fase de desativação serão similares aos registados na fase de 
construção (Quadro V. 41) e são negativos e significativos. 
 
 
 
 
9.8 Impactes Cumulativos 

A Carta de Impactes Cumulativos (FIG. V. 6) apresentada identifica outros projetos 
existentes de igual ou diferente tipologia localizados no buffer de 4 km, 
fundamentalmente junto às margens do rio Tejo e que se inserem nas zonas de maior 
sobreposição de bacias visuais e de relação visual com o projeto em estudo.  
 
O projeto em avaliação corresponde a uma alteração dentro de um Terminal já existente, 
verificando-se que os novos reservatórios a serem introduzidos na paisagem estão 
contidos dentro da bacia visual associada à instalação. 
 
A construção dos novos reservatórios terá efeitos cumulativos pouco significativos sobre 
a qualidade visual e as características paisagísticas deste território, a que se junta a 
provável consolidação dos núcleos de vocação industrial existentes na sua envolvente. 
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Quadro V. 39 – Síntese de Impactes na Paisagem na Fase de Construção  

Incidência  Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Movimentações de terras na 
zona de implantação dos 
novos reservatórios seguida 
das ações de construção, com 
alteração da leitura visual da 
paisagem 

- Direto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

Significativa 
(17) 

Implantação do estaleiro com 
alteração da leitura visual de 
paisagem 

- Direto Moderada  
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

Significativa 
(17) 

Funcionamento do estaleiro. 
Circulação de maquinaria 
pesada e deposição de 
materiais de construção e 
aumento de ruído e poeiras, 
implicando uma 
desorganização espacial e 
funcional da paisagem. 

- Direto 
Reduzida a 
Moderada 

(1 / 3) 

Temporária 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

Não 
Significativa 

(11 / 13) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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Quadro V. 40 – Síntese de Impactes na Paisagem na Fase de Exploração  

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade 
de Ocorrência 

Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Introdução de novos 
elementos construídos (novos 
reservatórios e bombas) 

- Direto Reduzida  
(1) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

NS 
(15) 

Modificação das 
características visuais da 
paisagem decorrente da 
presença dos novos 
reservatórios  

+ Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

NS 
(15) 

Recuperação e integração 
paisagística dos novos 
reservatórios 

+ Direto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzida 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável 
(1) 

S 
(17) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 

Quadro V. 41 – Síntese de Impactes na Paisagem na Fase de Desativação  

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Desmonte de estruturas, 
circulação de maquinaria 
pesada e deposição de 
materiais de construção e 
aumento de ruído e poeiras, 
implicando uma 
desorganização espacial e 
funcional da paisagem 

- Direto Moderada  
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

S 
(17) 

Recuperação da área 
anteriormente afeta ao projeto 
e melhoria da qualidade visual 

+ Direto Moderada  
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

S 
(17) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 



101000 102000 103000 104000 105000 106000 107000 108000 109000

18
70

00
18

80
00

18
90

00
19

00
00

19
10

00
19

20
00

19
30

00
19

40
00

Sistema de referência:
EPSG 20790 (Datum Lisboa/Hayford-Gauss com falsa origem -
Coordenadas Militares)

Fonte: (Cartografia de Base)
Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal à escala
1:25.000: 430-Oeiras, Raster M888, 6 edição de 2009; 431-Lisboa,
Raster M888, 6 edição de 2009; 441-B-Costa da Caparica (Almada),
Raster M888, 4 edição de 2006; 442-Barreiro, Raster M888, 5 edição
de 2009. Referência NE_564/2015 e NE_653/2015.

¯

FIG.V.6 Impactes Cumulativos
na Paisagem

0 500 1.000 1.500
m

Escalas

 Elaborado por:  Jorge Inácio    Data:  Setembro de 2015   Versão:

1:30.000

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de
Alteração da Armazenagem de GPL

Terminal da Trafaria

Área de estudo

Limite do terminal

Área do projeto

R i o   T e j o

Outras infraestruturas

Armazenagem

Infraestrutura portuária

Estruturas de contenção marítima
(molhes e paredões)

Espaco canal rodoviário

Espaco canal ferroviário

Oceano Atlântico





  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00 Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo V 

87

 
 
10. SOCIOECONOMIA 

10.1 Metodologia 

Neste ponto procede-se à identificação e avaliação dos impactes nos aspetos 
socioeconómicos da área de estudo e envolvente, nomeadamente às escalas de análise 
regional e local. 
 
Nas fases de construção, exploração e desativação são avaliadas as características do 
projeto no que se refere ao incremento local e regional das atividades económicas, bem 
como à alteração das dinâmicas demográficas em cada uma das fases. 
 
Por fim é feita a avaliação considerando a não implementação do projeto (Alternativa 
Zero) e repercussão nos aspetos sociais, económicos e territoriais na área de estudo e 
envolvente (impactes cumulativos). 
 
 
 
 
10.2 Fase de Construção 

A fase de construção terá um período de duração estimado em 12 meses, exigindo mão- 
-de-obra que poderá ser local ou não, cuja estimativa será de 48, com um pico de  
30 indivíduos em simultâneo, correspondente ao período de montagem dos reservatórios, 
que terá uma duração de cerca de 120 dias. Para além desta força de trabalho direta, 
será empregue no projeto outra mão-de-obra não contabilizada atrás, nomeadamente 
em: 
 

• Tarefas de projeto e no fornecimento de equipamentos e serviços vários. Esta 
mão-de-obra será empregue diretamente no projeto, mas exercerá a sua atividade 
fora da sua área de influência direta; 

 
• Fornecimento de serviços e produtos do tipo alimentação, limpeza, serralharia, 

carpintaria, manutenção e reparação automóvel. É uma mão-de-obra envolvida no 
projeto de forma indireta mas cuja atividade se situa na área de influência 
imediata do projeto. 

 
 
A distribuição dos trabalhadores previstos pelas várias atividades construtivas é a 
seguinte: 
 

• Construção civil: 10; 
 

• Metalo-mecânica: 30; 
 

• Eletricidade / Instrumentação:·3; 
 

• Gestão/supervisão da obra:·5. 
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 Demografia 
 
O principal impacte ao nível da demografia, decorrente da fase de construção, consiste 
num possível aumento da população concelhia durante a fase de obra. Este aumento 
populacional teria maior relevo caso todos os trabalhadores envolvidos fossem alóctones 
ao concelho, o que previsivelmente não se verifica uma vez que, excetuando as 
operações que requerem mão-de-obra especializada, muitas das atividades a realizar 
podem ser asseguradas através da contratação de mão-de-obra local.  
 
Prevê-se assim que o impacte ao nível da demografia seja positivo mas temporário, 
reversível e de magnitude reduzida. 
 
 

 Emprego 
 
Parte das operações implícitas à obra requerem trabalhadores especializados, havendo 
no entanto outros trabalhos que poderão ser executados por mão-de-obra de qualificação 
inespecífica. Caso esta mão-de-obra seja oriunda do concelho ou região envolvente 
registar-se-á um efeito positivo de redução, ainda que temporária, da taxa de 
desemprego. 
 
O incremento da procura de serviços direta ou indiretamente associados à obra pode 
também contribuir para criação temporária de postos de trabalho, nomeadamente ao 
nível das atividades económicas ligadas à restauração, hotelaria, entre outras. 
 
Deste modo, classifica-se o impacte no emprego como positivo, temporário, reversível 
e reduzido. 
 
 

 Atividades Económicas 
 
No que se refere às atividades económicas, e tal como sucede no emprego, as 
operações associadas à fase de construção implicam a compra de materiais e serviços 
que serão adquiridos em empresas pertencentes ao tecido empresarial nacional, o que 
constitui um aspeto muito positivo. 
 
Para além do incremento das atividades económicas diretamente associadas às 
necessidades operativas da obra, é expectável que os trabalhadores contribuam também 
para o incremento da economia local por via do consumo efetuado principalmente no que 
se refere à restauração e outros tipos de serviços e consumos. 
 
Assim sendo, considera-se que o impacte da obra nas atividades económicas é positivo, 
temporário, elevado e reversível. 
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 Qualidade de Vida 
 
No que respeita aos aspetos relacionados com a qualidade de vida, durante a fase de 
construção, estes assumem importância a uma escala sobretudo local, afetando as 
povoações que se situam nas imediações da área de projeto, sendo que a mais 
suscetível é a povoação de Murfacém, pela maior proximidade à área de intervenção. 
 
 
Esta fase implica o transporte de materiais e equipamentos, o que envolve a circulação 
de veículos pesados. As perturbações são assim devidas ao ruído provocado pela 
circulação automóvel, pelo funcionamento de maquinaria associada aos trabalhos de 
movimentação de terras e instalação dos equipamentos, causando a geração de poeiras 
e outros poluentes o que, eventualmente poderá causar incómodo à população local. 
Deve no entanto referir-se que existem equipamentos que virão por navio tal como é o 
caso dos reservatórios.  
 
Não obstante, em fase de obra, os impactes associados à emissão de poeiras e geração 
de ruído, poderão ser minimizáveis se o solo na área de intervenção for sujeito a regas 
regulares de modo a promover a adesão das partículas, e se a maquinaria envolvida 
estiver em boas condições de funcionamento e for regularmente sujeita a manutenção. 
Estas medidas encontram-se incluídas nas medidas de minimização para a fase de 
construção que estão integradas no Capítulo VI do presente documento. 
 
Tendo em conta as atividades a desenvolver, prevê-se que o tráfego rodoviário diário 
médio seja da ordem dos 5 veículos ligeiros e de 4 camiões pesados. 
 
Sendo assim os impactes na qualidade de vida decorrentes da fase de construção são 
por conseguinte avaliados como negativos, temporários, reversíveis e de magnitude 
reduzida com exceção da povoação de Murfacém onde podem apresentar pontualmente 
uma magnitude moderada. 
 
 
 
 
10.3 Fase de Exploração 

 
 Demografia 

 
A fase de exploração do projeto em estudo não implicará a criação de novos postos de 
trabalho pelo que o impacte demográfico é classificado de inexistente. 
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 Emprego e atividades económicas  
 
No que respeita ao emprego, e como já foi referido, a exploração do Terminal da Trafaria 
após implementação do projeto em estudo não criará postos de trabalho fixos para além 
dos atualmente existentes. No entanto, esta alteração da capacidade de armazenagem 
tem um papel importante na manutenção dos atuais postos de trabalho pois criará 
condições de gestão mais flexíveis com consequente viabilização da continuação do 
funcionamento do Terminal da Trafaria. 
 
Assim, o impacte indireto do projeto nas atividades económicas e emprego será assim 
positivo e de magnitude elevada. Será também permanente e irreversível. 
 
 

 Qualidade de Vida 
 
No que se refere aos acessos ao Terminal este pode ser feito por via fluvial e por via 
rodoviária. Neste último caso existem três acessos localizados a norte, sudeste e 
sudoeste, o acesso localizado a sudeste é o principal, constituindo uma estrada asfaltada 
com cerca de 6 m de largura, que liga à povoação de Murfacém. É por esta via que todas 
as viaturas ligeiras ou pesadas para carga ou descarga, têm acesso ao Terminal. 
 
Constata-se que presentemente em termos médios se regista um tráfego médio anual de 
navios da ordem dos 35, que se tem apresentado relativamente constante ao longo dos 
últimos anos. Destes 35 navios anuais, cerca de 40% (15 navios/ano) corresponde a 
navios de GPL. 
 
O tráfego médio anual rodoviário atualmente existente é da ordem dos 6 340 veículos-
cisterna, o que corresponde a cerca de 18 veículos-cisterna /dia, dos quais 
aproximadamente 11 veículos-cisterna /dia são relativos ao abastecimento e expedição 
de GPL.  
 
Com a alteração da capacidade de armazenagem de GPL do Terminal da Trafaria está 
prevista uma redução da circulação dos veículos-cisterna pois parte do abastecimento 
atual que é feito por veículos-cisterna passará a ser feita por navio. É expectável que o 
tráfego de veículos-cisterna do Terminal passe de 6 340 veículos/ano atualmente para 
5457 veículos-cisterna /ano no futuro, ou seja, ocorrerá uma redução de cerca de 13,9 % 
do tráfego de veículos-cisterna.  
 
Mais se acrescenta que, conforme referido anteriormente ao nível do descritor ambiente 
sonoro não são expectáveis impactes negativos derivados do funcionamento do novo 
sistema de bombagem do Terminal. 
 
Face ao exposto, conclui-se que os impactes na qualidade de vida resultantes da fase de 
exploração da alteração da capacidade de armazenagem de GPL do Terminal da OZ 
Energia circunscrevem-se apenas as alterações de tráfego e podem ser classificados em 
positivos, permanentes, reversíveis e de magnitude reduzida para a generalidade dos 
recetores e de magnitude moderada no caso da povoação de Murfacém. 
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10.4 Fase de Desativação 

A eventual desativação do Projeto de Alteração da Capacidade de Armazenagem de GPL 
no Terminal da Trafaria da OZ Energia no fim da sua vida útil só faz sentido se integrada 
na desativação da instalação global e consistirá na remoção das inúmeras infraestruturas 
instaladas e o seu consequente encerramento. 
 
A desativação deste importante Terminal conduzirá ao desemprego um número 
significativo de trabalhadores e de perda de competitividade económica do concelho, que 
globalmente levam a que do balanço se considere o impacte globalmente negativo, de 
magnitude elevada, permanente e irreversível, e com reflexos direitos também ao nível 
da economia do país. 
 
De facto, a desativação do Terminal da OZ Energia terá um impacte negativo na 
economia nacional pois envolverá a eliminação de 35 postos de trabalho direitos e cerca 
de 25 postos de trabalho indiretos. 
 
Adicionalmente, o Terminal a OZ Energia assume uma importância estratégica em 
termos logísticos para o abastecimento de produtos combustíveis na região de Lisboa e 
Vale do Tejo. 
 
Este impacte negativo de âmbito nacional é classificado de permanente, elevado e 
irreversível. 
 
 
 
 
10.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero apresenta-se como a que gera impactes negativos classificados de 
elevados na socioeconomia, uma vez que a não concretização do projeto elimina um 
potencial desenvolvimento humano e socioeconómico, quer nas fases de construção, 
quer de exploração. 
 
A necessidade do projeto baseia-se na importância de adquirir capacidade mínima para 
poder ter um abastecimento com menos constrangimentos de fornecedor e com uma 
capacidade de compra em cada navio que seja economicamente competitiva. O aumento 
de capacidade projetada permitirá receber dois navios por mês nos meses de maior frio e 
um navio por mês nos restantes meses tornando o abastecimento mais simples e mais 
competitivo em aspetos de preço de compra. 
 
Em face do mercado de GPL em Portugal ter tido alguma redução de volumes, tal será 
em parte causado por alteração de consumos para outras fontes de energia mas também 
por alguma redução de consumo devido à situação económica e social que em 2015 já 
apresenta vários sinais de retoma tendo os consumos de GPL tido um aumento em 2015. 
A tendência futura é de estabilidade nos consumos com a possibilidade de uma pequena 
redução.  



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 

Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo V Rev.00 

92

 
O projeto prevê um pequeno aumento do volume movimentado (cerca de 3%) resultante 
de algum aumento de vendas resultante da maior competitividade e não prevê qualquer 
alteração nos atuais volumes de compras da OZ Energia em Terminais de empresas 
concorrentes no mercado nacional, as quais serão mantidas no seu atual volume de 
cerca de 20000 toneladas anuais para o butano e propano em conjunto.  
 
Na ausência do projeto não será possível adaptar a distribuição às necessidades do 
mercado, o que apresenta implicações importantes para a economia em geral. 
 
Globalmente, pode assim concluir-se que a Alternativa Zero constituirá um impacte 
negativo, de importância elevada e de carácter permanente e irreversível. 
 
 
 
10.6 Conclusões 

Pela análise do Quadro V. 42 conclui-se que durante a fase de construção, os impactes 
positivos prendem-se com o recurso a mão-de-obra e recursos locais, contribuindo de 
uma forma direta para o aumento do emprego e das atividades económicas. 
 
Em termos de qualidade de vida, o impacte é negativo mas não significativo de um modo 
geral, na medida em que os impactes na qualidade do ar e ambiente sonoro durante a 
fase de construção são reduzidos e muito pontuais, com exceção da povoação de 
Murfacém onde podem ser significativos. 
 
Da análise do Quadro V. 43 conclui-se que durante a fase de exploração, o projeto em 
estudo contribuirá de uma forma indireta para o desenvolvimento das atividades 
económicas locais e regionais e manutenção dos postos de trabalho apresentando assim 
um impacte positivo muito significativo. 
 
Também contribuirá para a melhoria da qualidade de vida das populações vizinhas do 
Terminal, que globalmente levam a que do balanço se considere o impacte na fase de 
exploração globalmente positivo, significativo a muito significativo, de magnitude 
moderada, permanente e irreversível, e com reflexos direitos também a nível da 
economia do país. 
 
Na fase de desativação e de acordo com o exposto no Quadro V. 44 constata-se que a 
eventual desativação do Terminal da OZ Energia conduzirá a impactes globalmente 
negativos muito significativos dado que conduzirá à perda de um número significativo de 
postos de trabalho além da desativação de um Terminal importante na logística de 
distribuição de combustíveis na região de Lisboa e Vale do Tejo. 
 
 
10.7 Impactes Cumulativos 

Associado ao projeto em análise, a OZ Energia pretende fazer obras de melhoria nas vias 
de acesso ao Terminal que passam pela povoação de Murfacém assim como adquirir 
algum equipamento de combate a incêndios a entregar à Corporação dos Bombeiros 
Voluntários da Trafaria, ações que no seu conjunto conduzirão a um impacte cumulativo 
positivo ao nível da qualidade de vida das populações locais. 
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Quadro V. 42 – Síntese de Impactes na Socioeconomia na Fase de Construção 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Demografia + Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa  
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

NS 
(15) 

Emprego + Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa  
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

NS 
(15) 

Atividades 
Económicas 

+ Direto Elevada 
(5) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa  
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

S 
(19) 

Qualidade de Vida 
(povoação de 
Murfacém) 

- Direto Moderada 
(3) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa  
(3) 

Diária 
(3) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

S 
(18) 

Qualidade de Vida 
(outras povoações) 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Provável  
(2) 

Diária 
(3) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

NS 
(15) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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Quadro V. 43 – Síntese de Impactes na Socioeconomia na Fase de Exploração 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Atividades 
Económicas 

+ Indireto Elevada 
(5) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa  
(3) 

Diária  
(3) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

MS 
(23) 

Qualidade de Vida 
(povoação de 
Murfacém) 

+ Indireto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Reversível 
(1) 

Certa  
(3) 

Diária  
(3) 

Moderado  
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

S 
(19) 

Qualidade de Vida 
(outras 
povoações) 

+ Indireto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Reversível 
(1) 

Provável  
(2) 

Diária  
(3) 

Moderado  
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

NS 
(16) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 
 

Quadro V. 44 – Síntese de Impactes na Socioeconomia na Fase de Desativação 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade 
de Ocorrência 

Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Emprego - Direto Elevada 
(5) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa  
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

MS 
(22) 

Atividades 
Económicas 

- Direto Elevada 
(5) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa  
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

MS 
(22) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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11. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

11.1 Metodologia 

No presente ponto avaliam-se os impactes do projeto no ordenamento do território e 
condicionantes nas fases de construção, exploração e desativação. 
 
Estes impactes resultam da ocupação física do território, com os eventuais 
condicionamentos que tal ocupação possa implicar à sua utilização e gestão, sendo 
iniciados na fase de construção e prolongando-se pela fase de exploração. Acrescem a 
estes impactes os que resultam direta ou indiretamente do funcionamento do projeto, e 
que por isso são inerentes à fase de exploração.  
 
Em termos dos instrumentos de gestão territorial, é feita a abordagem aos seguintes 
aspetos: 
 

− Verificar a conformidade ou concordância do projeto com as orientações e 
regulamentações estabelecidas nos instrumentos de gestão territorial com 
incidência na área de intervenção. Neste ponto é averiguada de que forma a 
ocupação física do território pelo projeto irá alterar ou condicionar os usos 
propostos nesses instrumentos. 
 

− Verificar quais as interferências e grau de compatibilidade do projeto com as 
servidões e restrições de utilidade pública e outras condicionantes legalmente 
estabelecidas com incidência na área de intervenção. 

 
 
Para além de uma análise qualitativa, é feita uma análise quantitativa das áreas afetadas, 
correspondentes às classes e categorias de uso do solo constantes da Planta de 
Ordenamento do PDM abrangido e das condicionantes legais interferidas.  
 
A avaliação dos impactes gerados pelo projeto segue os critérios gerais de classificação 
apresentados na Metodologia Geral do presente Capítulo. 
 
Por fim, avalia-se ainda a Alternativa Zero e os impactes cumulativos. 
 
 
 
 
11.2 Conformidade com os Instrumentos de Planeamento e Gestão do Território 

11.2.1 Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) é um 
documento de natureza estratégica e de âmbito nacional cujas orientações, embora 
bastante gerais, são as bases dos restantes instrumentos de ordenamento do território. 
 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 

Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo V Rev.00 

96

 
 
No Programa de Ação são apresentados Objetivos Estratégicos e dentro deles o Objetivo 
Estratégico 2, desdobra-se num conjunto de Objetivos Específicos, entre os quais 
interessa destacar o Objetivo 2.2: ” Melhorar os sistemas e infraestruturas de suporte à 
conetividade internacional de Portugal no quadro ibérico, europeu, atlântico e global” e 
em particular, a Medida Prioritária 7, que refere a necessidade de “ (...) promover acções 
dirigidas aos principais sectores industriais com capacidade e potencial exportador, 
suscitando ganhos de competitividade nas cadeias logísticas através da introdução de 
novas tecnologias e consequente adaptação dos procedimentos de gestão (2007-2013) 
(...)”. 
 
Segundo este objetivo estratégico “Para reduzir a vulnerabilidade de Portugal como 
localização industrial face ao agravamento previsível dos custos de transporte rodoviário 
de mercadorias importa participar nos programas internacionais de promoção do 
transporte intermodal, criar condições propiciadoras de maior eficiência no Transporte 
Marítimo de Curta Distância, participar no Programa Europeu das Auto-estradas do Mar, 
e integrar a rede ferroviária nacional na rede ibérica e europeia”. 
 
Desta forma, conclui-se que o projeto em estudo tem impacte positivo contribuindo para a 
concretização do Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território. 
 
 
 
11.2.2 Planos Especiais de Ordenamento do Território 

 
• Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo (POE Tejo) (em elaboração) 
 
Como se viu na situação de referência, a zona do projeto é abrangida pelo Plano de 
Ordenamento do Estuário do Tejo, o qual se encontra ainda em elaboração. 
 
De acordo com as informações constantes da Planta Síntese do Plano verifica-se que a 
zona do projeto se insere em Área com uso portuário reconhecido ou potencial logístico e 
industrial, a qual corresponde à área de jurisdição da APL, e devem, entre outros 
objetivos, ser garantidas as condições para o desenvolvimento da atividade portuária, em 
termos de tráfego marítimo e fluvial de mercadorias e passageiros, a náutica de recreio, a 
pesca ou a construção, reparação e desmantelamento de embarcações, bem como as 
atividades logísticas. 
 
Pelo exposto conclui-se, que o objeto do presente estudo enquadra-se nos objetivos do 
POE Tejo, permitindo o fomento das atividades logísticas associadas ao desenvolvimento 
da atividade portuária, em termos de tráfego marítimo e fluvial de mercadorias. 
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11.2.3 Planos Sectoriais 

 
• Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM)  
 
O POEM incide sobre o território nacional correspondente aos espaços marítimos sob 
soberania ou jurisdição portuguesa.  
 
“O Plano tem como objetivo ordenar os usos e atividades do espaço marítimo, presentes 
e futuros, em estreita articulação com a gestão da zona costeira, garantindo a utilização 
sustentável dos recursos, a sua preservação e recuperação, potenciando a utilização 
eficiente do espaço marinho, no quadro de uma abordagem integrada e intersectorial, e 
fomentando a importância económica, ambiental e social do mar.” (INAG) 
 
Atendendo à especificidade do objeto do presente estudo interessa essencialmente 
considerar o Domínio Estratégico 2 (“Economia”) que enquadra a presente pretensão e 
mais concretamente a Linha de Orientação relacionada com a “Valorização”, e 
“Sinergias”, para a qual se estabelecem as seguintes Orientações Estratégicas, 
compatíveis com o projeto em causa: 
 

• Fomento das atividades associadas à utilização sustentável do espaço marítimo e 
dos seus recursos e modernização e sustentabilidade das respetivas 
infraestruturas; 
 

• Incremento da atratividade e da competitividade das atividades associadas à 
utilização do espaço marítimo e dos seus recursos e das respetivas 
infraestruturas; 
 

• Estabelecimento de sinergias (integração em cluster) entre as instituições e os 
agentes económicos cujas funções e atividades incidem no espaço marítimo e nos 
seus recursos.  

 
Pelo exposto conclui-se, que o objeto do presente estudo enquadra-se nos objetivos do 
POEM. 
 
 
 
• Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo (PGRH) 
 
Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica correspondem a instrumentos de 
planeamento dos recursos hídricos que visam a gestão, a proteção e a valorização 
ambiental, social e económica das águas ao nível das bacias hidrográficas integradas 
numa região hidrográfica. 
 
As necessidades totais para o sector da indústria totalizam cerca de 86 hm3/ano, 
correspondendo a 6% das necessidades totais da região (1346 hm3/ano). A sub-bacia 
onde as necessidades de água para indústria são mais elevadas é a sub-bacia Estuário, 
com 25% das necessidades de água, correspondendo também à sub-bacia com maior 
número (29%) de instalações industriais na região.  
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Seguem-se as sub-bacias Grande Lisboa e Rio Sorraia, ambas com 11% das 
necessidades totais. A sub-bacia Grande Lisboa é a também a sub-bacia que apresenta 
maiores necessidades de água por unidade de área, o que se prende com o facto de ser 
nesta sub-bacia onde se verifica uma maior densidade de instalações industriais na 
região hidrográfica. 
 
No PGRH do Tejo incluem-se no grupo das industrias todas as fontes consideradas como 
industriais, ou seja, os sectores da agro-indústria abrangidos pela ENEAPAI (matadouros, 
indústrias de lacticínios e adegas), os restantes sectores da indústria transformadora e 
aterros sanitários, outras instalações de tratamento e valorização de resíduos, centrais 
térmicas e instalações de armazenamento e distribuição de combustíveis. No  
Quadro V. 45 apresentam-se as cargas poluentes de origem industrial na RH5 para a 
sub-bacia do Estuário na qual se insere o projeto em estudo.  
 

Quadro V. 45 – Cargas Poluentes Com Origem na Indústria Estimadas Para a RH5 na Sub-
Bacia do Estuário 

Sub-bacia 
CQO  

(t/ano)) 
CBO5 
(t/ano) 

SST  
(t/ano) 

NTotal  
(t/ano) 

PTotal  
(t/ano) 

Estuário 5 252 2 721 2 056 283 15 

 
 
Não existem no PGRH do Tejo, referências específicas ao Terminal da Trafaria da OZ 
Energia sendo que a construção dos novos reservatórios e das respetivas bombas pelas 
suas características não tem expressão significativa na região hidrográfica e que a 
pressão sobre o recurso (água) também não é significativo. 
 
Assim, não sendo consideradas como relevantes no âmbito do plano de gestão, não são 
estabelecidas orientações específicas nem medidas concretas para estas atividades.  
 
É de realçar também que, e de acordo com os objetivos e prioridades que norteiam este 
plano, não são identificadas, restrições ou condicionantes ao projeto em causa. 
 
 
 
• Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROF AML) 
 
De acordo com o PROF da AML, a área onde se insere o projeto em estudo localiza-se 
entre a “Sub-região homogénea Arribas-Arrábida” e na “Sub-região homogénea 
Península de Setúbal”. 
 
De acordo com o Mapa Síntese do PROF, a área em estudo que se localiza junto à 
Trafaria não se integra em qualquer zona sensível para a conservação. 
 
Tendo em conta o caracter sectorial deste plano, não existem referências ao projeto em 
causa. No entanto, e de acordo com os objetivos e prioridades que norteiam este plano, 
não são identificadas restrições ou condicionantes ao projeto em análise. 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00 Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo V 

99

 
 
Deste modo, não havendo qualquer intervenção na área florestal referida e tendo-se 
identificado que o projeto não tem também impactes significativos ao nível do solo e da 
água, considera-se que se enquadra nos objetivos defendidos pelo Plano. 
 
 
 
 
11.2.4 Planos Regionais 

 
• Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROT AML) 
 
De acordo com a versão do PROT AML em vigor, datado de 2002, verifica-se que o 
projeto em causa se enquadra nos objetivos estratégicos de desenvolvimento regional 
preconizados, nomeadamente nas Orientações Territoriais para a Unidade Territorial 
”Arco Ribeirinho” mais especificamente entre na unidade “Sobreda / Charneca”( 
localizada a Oeste do Terminal) e a unidade Trafaria / Banática” (localizada a Este do 
Terminal da OZ Energia. 
 
O arco ribeirinho sul integra várias subunidades distintas: a mancha urbana consolidada 
desenvolvida em torno da margem esquerda do estuário do Tejo, de Cacilhas ao Montijo, 
o interior dos concelhos de Almada e Seixal, a faixa litoral da Costa da Caparica e das 
praias urbanas estendida até à Fonte da Telha, incluindo algumas áreas urbanas de 
carácter turístico e as vertentes ribeirinhas do concelho de Almada. No seu conjunto, 
estas subunidades constituem a grande coroa urbana da margem sul. 
 
De acordo com o PROT AML, a área de estudo localiza-se nas proximidades da Rede 
Ecológica Metropolitana mais concretamente da “Área Estruturante Primária do Estuário 
do Tejo”. 
 
O “Estuário do Tejo” é o elemento central da AML e constitui uma área húmida da maior 
importância a nível nacional e europeu. Apresenta uma biodiversidade muito elevada e 
uma excecional diversidade paisagística, constituindo o elemento de referência simbólica 
da cidade de Lisboa e de toda a AML.  
 
Com o objetivo de dar corpo à Visão Estratégica preconizada, o PROT definiu um 
conjunto de orientações das quais se destacam, pela sua relevância para o projeto em 
causa, as seguintes: 
 

 As Orientações Territoriais para a Unidade ”Arco Ribeirinho” que referem a 
necessidade de, e entre outros aspetos: 

- “(...) Reconverter as áreas industriais em declínio ou abandonadas, privilegiando a 
sua utilização para serviços de apoio às atividades económicas e para a criação 
de espaço público”. 

 
Pelo exposto se conclui, que o projeto em causa não colide e se enquadra nos objetivos 
estratégicos de desenvolvimento regional preconizados no PROT da Área Metropolitana 
de Lisboa, considerando-se que o seu impacte é positivo e enquadrando-se nos objetivos 
defendidos pelo Plano. 
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11.2.5 Planos Municipais 

 
• Plano Diretor Municipal de Almada (PDM) 
 
De acordo com o PDM em vigor, o qual se encontra contudo em revisão verifica-se que o 
Terminal da OZ Energia, mais concretamente a área onde serão implantados os novos 
reservatórios e as bombas abrange a Classe de “Espaços industriais”. 
 
Como se viu também, parte desta área e nomeadamente a zona do porto do Terminal da 
OZ Energia localizada mais próxima do rio Tejo, insere-se na área de jurisdição da APL, 
que é também responsável pelo licenciamento de quaisquer obras que se desenvolvam 
na sua área de jurisdição. 
 
Importa referir neste âmbito e de acordo com o DL n.º 336/98, de 3 de novembro que 
regulamenta a atividade da APL, que pertencem ao Domínio Público do Estado afeto à 
APL, os terrenos, terraplenos e obras marítimas situadas dentro da sua área de jurisdição 
e ainda os bens afetos à atividade de pesca. Na sua área de jurisdição e de acordo com 
o art.º 4º, só esta entidade pode licenciar obras diretamente relacionadas com a sua 
atividade, não dispensando contudo tal situação, o parecer da câmara municipal 
respetiva, nos termos da legislação aplicável. 
 
Verifica-se assim que o presente projeto vai assim de encontro ao definido nos 
instrumentos de planeamento, requalificando uma estrutura industrial existente no sentido 
da sua valorização económica e que permitirá um aumento da competitividade industrial 
dado que serão construídos novos reservatórios de armazenamento de GPL que 
permitirão uma trasfega por via marítima.  
 
 
 
11.2.6 Outros Planos 

Tendo em conta os Planos desenvolvidos pela APL para a sua área de jurisdição verifica-
se que o Terminal da OZ Energia encontra-se contemplado no Plano Estratégico de 
Desenvolvimento do Porto de Lisboa (PEDPL). 
 
Com efeito, na concretização dos objetivos destes planos, a APL aponta (e entre outras 
medidas) a necessidade de “Assegurar a criação das condições para responder aos 
desafios do mercado, através da promoção da inovação e do desenvolvimento de 
soluções tecnológicas e operacionais que suportem a melhoria funcional das atividades 
portuárias, visando o reforço das vantagens competitivas do porto e tendo por base a 
competência dos seus colaboradores” e “Ser um fator da dinamização da cooperação 
entre os parceiros operacionais com o objetivo de se prestarem serviços de excelência 
nas áreas portuária e logística, orientados para o cliente e segundo princípios de 
racionalidade económica e de eficácia social e com respeito pelas melhores práticas 
ambientais e de segurança” pelo que o projeto em causa enquadra-se nestas medidas. 
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11.3 Fase de Construção 

Neste ponto analisam-se os impactes decorrentes da construção do projeto em 
avaliação, considerando as orientações e regras estabelecidas nos diversos instrumentos 
de ordenamento e gestão do território afetos à área de projeto e em termos das 
condicionantes. 
 

a) Afetação de Classes de Espaço Definidas na Planta de Ordenamento do PDM 
 
Conforme se verifica da análise da cartografia apresentada no Capítulo IV do Volume II – 
Relatório Síntese, o Terminal da OZ Energia e sua envolvente, inserem-se nas classes 
de “Espaços Industrias” e “Espaços Culturais e Naturais”, estando o local de implantação 
do projeto em espaço industrial. 
 
A área ocupada pelos novos reservatórios e sistema de bombagem associado 
corresponde a cerca de 1 165 m2, que se encontra na classe de uso de solo referente a 
Áreas Industriais.  
 
 
 

b) Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 
 
Com base no descrito no Capítulo IV do Volume II – Relatório Síntese, constata-se que 
na área de implantação do projeto e envolvente próxima se verifica a existência das 
seguintes condicionantes legais: 
 

− Área de Jurisdição da APL; 

− Domínio público hídrico; 

− Área de servidão militar; 

− Condutas da POL NATO de Lisboa. 

 
 
Na sua área de jurisdição, a APL, nos termos do Decreto-Lei n.º 336/98, de 3 novembro, 
que regulamenta os seus estatutos, tem competências para o licenciamento de obras 
diretamente relacionadas com a sua atividade. Tal situação não dispensa contudo o 
parecer da câmara municipal respetiva, neste caso a Câmara Municipal de Almada. 
Como se viu na situação de referência, esta entidade reconhece o interesse local do 
projeto deste modo a implementação do projeto é possível desde que licenciada pela 
APL. 
 
O Projeto insere-se no limite da área de Domínio Público Marítimo (50 m contados  
a partir da linha de máxima preia-mar de águas vivas equinociais), sob jurisdição da  
APL. 
 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 

Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo V Rev.00 

102

 
 
Pela análise da Carta de Condicionantes, a área de servidão militar ocorre na área mais a 
sul do Terminal ainda que, os reservatórios e as bombas não intersectem esta mesma 
área. 
 
Para além das servidões atrás referidas a área do projeto é atravessada por 3 condutas 
de combustíveis pertencentes ao Depósito POL NATO de Lisboa. 
 
Estas condutas encontram-se sujeitas ao regime de servidão militar mais concretamente 
a uma faixa de terreno com 6 m de largura por onde passam as condutas. Dado que o 
proponente conhece a localização das condutas no interior da sua instalação constata-se 
que o projeto respeita a área de salvaguarda e servidão das mesmas não ocorrendo por 
isso mesmo uma interferência com esta servidão.  
 
Face ao exposto, considera-se que o impacte decorrente da implantação do projeto é 
negativo mas reduzido, permanente e reversível. 
 
 
 
 
11.4 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, os impactes do projeto em estudo, decorrem da sua presença 
física no território e funcionamento. 
 
Os impactes ocorridos na fase de construção perpetuam-se para a fase de exploração, 
pois resultam da ocupação direta e irreversível do solo, enquadrando-se neste caso os 
impactes resultantes afetação das categorias de espaço previstas no PDM abrangido.  
 
Por conseguinte, os impactes decorrentes na fase de exploração que resultam da 
afetação das categorias de espaço são análogos aos da fase de construção e 
perpetuam-se durante a fase de exploração. Constituem exceção a área de estaleiro, que 
após a fase de construção, será alvo de recuperação, ficando afeta ao seu uso anterior. 
 
O projeto tem como objetivo a melhoria de uma unidade industrial existente e que é 
considerada como importante no contexto desta zona do estuário do Tejo, pelos 
diferentes intervenientes, nomeadamente, os diretamente relacionados com as diferentes 
entidades administrantes do território, em primeiro lugar a APL e depois as diferentes 
entidades, cujos instrumentos de gestão territorial se articulam mais diretamente com a 
zona ou a tipologia do projeto. 
 
Como se viu anteriormente a construção dos novos reservatório e das respetivas bombas 
vai de encontro às intenções: 
 

• Do PNOPT, no sentido de criar condições propiciadoras de maior eficiência no 
Transporte Marítimo de Curta Distância. Desta forma, conclui-se que o projeto em 
estudo tem impacte positivo contribuindo para a concretização do Programa 
Nacional da Politica de Ordenamento do Território. 
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• Do POEM no sentido de promover a “Valorização”, e “Sinergias”, para a qual se 
estabelecem as seguintes Orientações Estratégicas, compatíveis com o projeto 
em causa: 
 

o Fomento das atividades associadas à utilização sustentável do espaço 
marítimo e dos seus recursos e modernização e sustentabilidade das 
respetivas infraestruturas; 

o Incremento da atratividade e da competitividade das atividades associadas 
à utilização do espaço marítimo e dos seus recursos e das respetivas 
infraestruturas; 

o Estabelecimento de sinergias (integração em cluster) entre as instituições 
e os agentes económicos cujas funções e atividades incidem no espaço 
marítimo e nos seus recursos.  

• Do POE Tejo, ao reconhecer a zona do projeto como Área com uso portuário 
reconhecido ou potencial logístico e industrial, a qual corresponde à área de 
jurisdição da APL, devem, entre outros objetivos, ser garantidas as condições 
para o desenvolvimento da atividade portuária bem como atividades logísticas. 

 
 
Os seus impactes são assim classificados de globalmente positivos e significativos. 
 
Ao nível das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública há a destacar os 
impactes verificados na afetação do Domínio Público Marítimo e da Área de Jurisdição da 
APL, que se perpetuam para a fase de exploração, mas que como se viu, se tratam de 
impactes não significativos, enquadrando-se o projeto nas restrições definidas. 
 
No que respeita as outras condicionantes não existem impactes negativos a apontar 
decorrentes da fase de exploração do projeto, dado que não se verificará a afetação das 
mesmas.  
 
 
 
 
11.5 Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação do projeto não se preveem impactes no ordenamento do 
território e nas condicionantes legais, sendo considerados inexistentes. 
 
 
 
 
11.6 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero implica a manutenção da situação atual, pelo que os impactes no 
ordenamento e condicionantes são considerados inexistentes. 
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11.7 Conclusões 

Os impactes do projeto em termos de ordenamento e condicionantes são classificados de 
um modo geral de positivos e significativos e relacionam-se com a conformidade do 
projeto com os objetivos estabelecidos nos diferentes instrumentos de gestão territorial 
que valorizam o uso sustentável dos recursos e das infraestruturas existentes como 
forma de desenvolvimento económico e social.  
 
Estes são impactes permanentes que se iniciam com a construção e se mantêm 
durante a fase de exploração. 
 
Os impactes negativos prendem-se com a afetação de condicionantes legais como o 
Domínio Publico Marítimo e áreas de Jurisdição da APL, que é no entanto, um impacte 
reduzido e não significativo, dado que as ações preconizadas associadas á construção 
dos novos reservatórios apenas intersectam essa área numa zona limítrofe desta 
servidão.  
 
Nos quadros seguintes apresenta-se a classificação dos impactes nos termos da 
Metodologia Geral definida no presente capítulo. 
 
 
 
 
11.8 Impactes Cumulativos 

Apesar da reduzida dimensão do projeto, os impactes cumulativos sobre o 
ordenamento são globalmente positivos, embora não significativos, pela sua 
conformidade com os instrumentos de gestão territorial em vigor e localmente 
importantes, sendo uma situação identificada e reconhecida pelos intervenientes mais 
diretos e entidades administrantes do espaço. 
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Quadro V. 46 – Síntese de Impactes no Ordenamento do Território, Servidões e Restrições na Fase de Construção  

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Afetação de espaços de 
ordenamento 

- Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

Não 
Significativa 

(15) 

Afetação de condicionantes, 
servidões e restrições 

- Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

Não 
Significativa 

(15) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 
 

Quadro V. 47 – Síntese de Impactes no Ordenamento do Território, Servidões e Restrições na Fase de Exploração  

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Conformidade com os 
instrumentos de gestão 
territorial 

+ Direto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Não Minimizável / 
Não Compensável 

(2) 

Significativa 
(18) 

Articulação com as 
necessidades existentes em 
termos de infraestruturas de 
apoio logístico à continuidade 
da atividade industrial nesta 
zona do estuário do Tejo 

+ Direto Elevada 
(5) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

Significativa 
(19) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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12. PATRIMÓNIO 

12.1 Metodologia 

Os trabalhos arqueológicos (levantamento de informação bibliográfica e prospeção 
arqueológica do terreno), executados no âmbito do Descritor Património para o Estudo de 
Impacte Ambiental (Projeto de Execução) da Alteração da Capacidade de Armazenagem 
de GPL do Terminal da Trafaria não revelaram a existência de ocorrências patrimoniais 
na área de incidência do projeto. 
 
Tendo em consideração este aspeto foi desenvolvida a avaliação de impactes do projeto 
para as fases de construção, exploração e desativação. Foi ainda analisada a Alternativa 
Zero e os eventuais impactes cumulativos. 
 
 
 
 
12.2 Fase de Construção 

Os trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção 
arqueológica do terreno) não revelaram a presença de ocorrências patrimoniais com valor 
etnográfico, significado arquitetónico ou interesse arqueológico, na área de incidência do 
projeto. 
 
Por este motivo classificam-se os impactes patrimoniais como inexistentes. 
 
 
 
 
12.3 Fase de Exploração 

Não se preveem impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer da exploração 
destes novos reservatórios de GPL nem das respetivas bombas pelo que os impactes 
são classificados de inexistentes. 
 
 
 
 
12.4 Fase de Desativação 

A eventual desativação do projeto integrada na desativação global do Terminal da 
Trafaria da OZ Energia não originará qualquer impacte no descritor património pelo que o 
impacte é classificado de inexistente. 
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12.5 Alternativa Zero 

Face à não implantação do projeto considera-se que serão mantidas as condições atuais, 
conforme o descrito na situação de referência do Capítulo IV, pelo que os impactes se 
classificam como inexistentes. 
 
 
 
 
12.6 Conclusões 

As intervenções na fase de construção, na fase de exploração e de desativação não são 
geradoras de impactes no património.  
 
 
 
 
12.7 Impactes Cumulativos 

Face às características do projeto com áreas de afetação reduzidas que não abrangem 
qualquer valor patrimonial, considera-se que os impactes cumulativos do projeto são 
inexistentes.  
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CAPÍTULO V.2 – ANÁLISE DE RISCO 
 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O presente Subcapítulo corresponde à Análise de Risco Quantitativa desenvolvida para a 
avaliação dos riscos associados ao Projeto de Alteração da Capacidade de 
Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ Energia comparativamente com a 
situação atual, a qual é apresentada no Anexo 12 do Volume III – Anexos Técnicos. 
 
Na Análise de Risco realizada foi aplicada a seguinte metodologia: 
 
 
1. Identificação de Perigos, na qual se realiza uma análise dos acontecimentos e 
condições que podem ocasionar um acidente no Terminal, identificando as medidas de 
prevenção existentes para dar resposta às circunstâncias identificadas. Nesta 
identificação foram considerados os seguintes aspetos: 
 

a) Fontes de perigo internas: neste ponto realiza-se uma identificação geral dos 
perigos internos que encontram-se relacionados com a atividade de carga e 
descarga e com as zonas de armazenagem. 

b) Fontes de perigo externas: identificam-se as fontes de risco externas que 
podem, a priori, produzir acidentes considerados graves que possam atingir a 
instalação em estudo, nomeadamente fenómenos naturais e acidentes em 
instalações da envolvente; 

c) Análise da perigosidade das substâncias: presentes no Terminal após 
implementação do projeto, com a finalidade de identificar os possíveis riscos 
associados à sua manipulação; 

d) Análise Histórica de Acidentes em instalações similares que foi efetuada uma 
análise dos acidentes ocorridos em instalações, com recurso à base de dados 
FACTS, gerida pelo Unified Industrial & Harbour Fire Department in Rotterdam-
Rozenburg, Holanda. O objetivo desta análise é poder determinar, de uma forma 
preliminar, as tipologias de acidentes mais prováveis que podem ocorrer no 
Terminal, baseando-se nos sinistros que ocorreram em instalações similares. 
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2. Identificação dos Cenários de Acidente, a partir da materialização de um 
acontecimento acidental, onde se analisou a evolução da: 
 

• Rutura/Colapso no reservatório de armazenagem de produto líquido inflamável 
com derrame de produto e com possível incêndio / explosão do derrame; 

• Rutura de tubagem associada à ilha de carga de produto líquido inflamável com 
derrame de produto e com possível incêndio / explosão do derrame; 

• Rutura de flexível ligado à cisterna de transporte de produto líquido inflamável 
com derrame de produto e com possível incêndio / explosão do derrame; 

• Rutura/Colapso no reservatório de armazenagem GPL com derrame de produto e 
com possível incêndio / explosão do derrame; 

• Rutura de tubagem de GPL com derrame de produto e com possível incêndio / 
explosão do derrame; 

 
 
3. Estimativa da frequência de ocorrência dos cenários de acidente tendo sido 
adotadas as orientações constantes na publicação Guideline for Quantitative Risk 
Assessment (Purple Book), edição de 2005 produzida pelo TNO. 
 
 
4. Elaboração de Árvores de Acontecimentos com o objetivo de determinar as 
diferentes evoluções que pode seguir o produto, uma vez libertado, a partir da perda de 
contenção dos equipamentos para definir os diferentes cenários de risco a modelar. 
 
 
5. Cálculo das Consequências dos Cenários de Riscos, que foram considerados 
aqueles que têm associado um risco superior a 10-6/ano, o que envolveu: 

− Identificação da substância perigosa, massa libertada e quantidade 
presente no equipamento;  

− Identificação do equipamento; 

− Identificação do acontecimento crítico e fenómeno perigoso; 

− Tempo de libertação, caudal e diâmetro de fuga; 

− Condições meteorológicas consideradas; 

− Outros parâmetros usados na modelação (área de derrame, etc.); 

− Resultados das simulações efetuadas. 
 
 
6. Representação gráfica da estimativa dos alcances para os cenários de risco 
selecionados para diferentes efeitos. 
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2. CONCLUSÕES 

Com base na Análise de Risco desenvolvida aplicando a metodologia descrita no ponto 
anterior concluiu-se que: 
 

a) Efeitos na instalação 
 
Dentro do Terminal da Trafaria da OZ Energia verifica-se que o cenário de jet fire atinge a 
zona dos edifícios com radiação de 12,5 kW/m2 enquanto o incêndio de piscina (pool fire) 
atinge apenas o edifício do gerador de emergência com 12,5 kW/m2. Os restantes 
edifícios do Terminal estão sujeitos a níveis de radiação inferiores a 5 kW/m2. 
 
Quanto aos efeitos de uma explosão, a sobrepressão de 300 mbar não atinge o edifício 
da Sala de Controlo, estando este sujeito a sobrepressões de 140 mbar.  
 
 

b) Efeito dominó 
 
Tendo em conta os resultados obtidos relativamente ao nível de radiação, verifica-se que 
os cenários atingem os valores de efeito dominó no exterior da instalação, 
nomeadamente para o lado este e norte (rio tejo).  
 
Relativamente à ocorrência de sobrepressões resultantes de uma explosão, desde o 
suposto ponto de fuga a modelação obtida apresenta alguns metros de sobrepressão de 
300 mbar no exterior da instalação, também este a este e norte, em situações de vento 
noite.  
 
Não existem instalações vizinhas abrangidas no efeito dominó dos cenários modelados. 
 
 

c) Análise Geral 
 
Embora as consequências dos cenários de acidente simulados sejam significativas, 
deverá ter-se em atenção que a probabilidade de ocorrência de qualquer um destes 
cenários é bastante reduzida, e que na modelação não foram tidos em consideração 
meios de mitigação, nomeadamente a possibilidade de utilizar meios de prevenção e 
combate ao incêndio.  
 
Os valores de alcance para efeitos de dominó encontram-se na sua maioria contidos no 
interior da instalação. 
Existem dois cenários que podem provocar impacto nas áreas residências próximas, 
ambos devidos a explosão por rutura de tubagem. O mais gravoso corresponde ao 
cenário com vento fraco (considerado de noite), visto que o alcance da nuvem de gás 
explosivo é superior, existindo menor dispersão.  
 
Neste cenário, o alcance para uma sobrepressão de 0,05 bar (efeitos irreversíveis na 
saúde humana e danos em edifícios) abrange uma parte da Trafaria (Oeste), Murfacém, 
Quinta e Monte dos Buchos (Sul) e Quinta do Portinho (Este).  
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O cenário com vento médio tem impacte em alguns edifícios da Trafaria localizados mais 
próximo da instalação do Terminal da OZ Energia, no entanto é de salientar que a 
probabilidade de ocorrência deste cenário é muito pequena 1,1 x10-7/ano. 
 
Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que a inclusão dos novos 
reservatórios de GPL no Terminal não irá aumentar os impactes dos cenários de acidente 
existentes na instalação, uma vez que os alcances estão contidos dentro dos já 
existentes, tanto em termos de radiação como sobrepressão, não existindo novas áreas 
residenciais afetadas. 
 
De notar que as modelações efetuadas, não tiveram em consideração os desníveis 
existentes, tanto no terreno do Terminal da Trafaria da OZ Energia como nos terrenos 
adjacentes, o que constitui uma situação mais desfavorável do que a realidade dado que 
em termos de impactes, os desníveis de terreno existentes, de um modo geral, podem 
ser considerados benéficos, uma vez que são barreiras naturais tanto de radiação como 
de sobrepressões. 
 
Conclui-se assim que a implementação do projeto em estudo não conduzirá a uma 
alteração sensível do risco atual global do Terminal recomendando-se assim a 
implementação das medidas previstas no projeto, assim como: 
 

• Atualização do Plano de Emergência Interno do Terminal da Trafaria da OZ 
Energia, de modo a integrar os novos reservatórios de armazenagem e sistema 
de bombagem associado; 

• Realização periódica de “simulações” de acidentes para testar o Plano de 
Emergência e os meios humanos e materiais disponíveis; 

• Elaboração de Procedimentos de Operação e Manutenção adequados às 
características dos novos reservatórios e bombas de GPL; 

• Continuação da formação adequada dos trabalhadores do Terminal; 

• Elaboração de procedimentos específicos e rigorosos a serem seguidos pelas 
empresas subcontratadas, que efetuem trabalhos no Terminal. 
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CAPÍTULO V – AVALIAÇÃO DE IMPACTES  
 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

1.1 Metodologia Geral 

Neste capítulo é realizada a identificação, caracterização e avaliação dos impactes 
decorrentes da implantação do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no 
Terminal da Trafaria para todos os descritores ambientais considerados no âmbito da 
caracterização da situação de referência e da sua potencial evolução na ausência do 
projeto. 
 
A análise específica, por fator ambiental, deve ser complementada por um esforço de 
integração, que pretende, tanto quanto possível, dar base a uma Análise Global. Nesse 
sentido, o presente capítulo integra os seguintes aspetos: 
 

• Avaliação de Impactes Por Área Temática; 

• Análise de Risco. 

 
Na Avaliação de Impactes por Área Temática são identificados, caracterizados e 
avaliados os impactes decorrentes da implementação do projeto. 
 
Para a uniformização da análise incluiu-se em cada descritor ambiental a seguinte 
estrutura de abordagem: 
 

i) Metodologia de avaliação específica – onde se identificam os aspetos 
metodológicos específicos de avaliação em cada fator ambiental; 

ii) Identificação, previsão e avaliação de impactes – estruturada para as fases do 
projeto considerando: 
 

− A Fase de Construção, com a execução de um conjunto de atividades 
temporárias das quais se destacam a instalação do estaleiro de obra no 
interior dos limites do Terminal, a remoção do material impermeabilizante 
existente no local de implantação dos novos reservatórios e bombas, a 
realização da escavação para instalar os reservatórios e bombas, a 
montagem dos reservatórios e equipamentos associados; 

− A Fase de Exploração do Projeto de Alteração da Capacidade de 
Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ Energia após a 
conclusão das obras de construção;  
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− A Fase de Desativação do projeto que só faz sentido se integrada na 
desativação da instalação global no final do seu período de vida útil com a 
remoção dos reservatórios, equipamentos e infraestruturas associadas. 

 
iii) Alternativa Zero – avaliação da alternativa correspondente à não realização do 

projeto; 

iv) Conclusões – conclusão dos impactes principais associados ao fator ambiental, 
procedendo-se à sua sistematização e classificação final com base num conjunto 
de parâmetros de avaliação pré-definido e que se apresenta no Quadro V. 1; 
 

v) Análise de Impactes Cumulativos – impactes sobre o recurso em si decorrente 
da ação do projeto em análise com outros projetos existentes ou previstos para a 
zona. 

 
Para a avaliação dos impactes, e de modo a proporcionar uma noção global dos 
mesmos, utilizou a escala de classificação baseada nos seguintes parâmetros de modo a 
se chegar ao cálculo da Significância do Impacte. 
 

Quadro V. 1 – Critérios Utilizados para a Classificação de Impactes 

Critérios de Classificação Escala 
Valor 

(para o cálculo da 
Significância do Impacte) 

Sentido Positivo ou negativo Não aplicável 

Efeito Direto, indireto Não aplicável 

Probabilidade de Ocorrência 
Improvável / Pouco provável 

Provável 
Certo 

1 
2 
3 

Duração 
Temporário 
Permanente 

1 
2 

Frequência 
Raro 

Ocasional/Sazonal 
Diário 

1 
2 
3 

Reversibilidade 
Reversível 

Parcialmente reversível 
Irreversível 

1 
2 
3 

Magnitude 
Reduzida 
Moderada 
Elevada 

1 
3 
5 

Valor do recurso afetado e /ou 
sensibilidade ambiental da área do 
impacte 

Reduzido 
Moderado 
Elevado 

1 
3 
5 

Escala 
Confinado à instalação 

Não confinado mas localizado 
Não confinado 

1 
2 
3 

Capacidade de minimização ou 
compensação 

Minimizável e/ou compensável 
Não minimizável nem 

compensável 

1 
2 
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A classificação quanto à significância dos impactes ambientais será obtida a partir da 
soma dos valores atribuídos aos critérios de avaliação considerados, sendo: 
 

• Muito significativos se a pontuação for igual ou superior a 22 valores; 

• Significativos se a pontuação for superior a 16 e igual ou inferior a 22 valores; 

• Não significativos se a pontuação for inferior ou igual a 16 valores. 
 
 
No âmbito da Análise de Risco foi avaliado do ponto de vista da segurança o Projeto de 
Alteração da Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria, tendo para o efeito sido 
desenvolvida uma identificação das fontes de risco internas e externas, uma análise 
histórica de acidentes em instalações similares, a definição dos cenários de acidente e a 
estimativa das suas potenciais consequências. 
 
 
 
 
1.2 Enquadramento dos Principais Aspetos do Projeto 

O presente projeto tem como objetivo dotar o Terminal da Trafaria da OZ Energia de 
condições para receber e armazenar GPL transportado por navios de 1 800 t, 
aumentando assim a flexibilidade de gestão da instalação e reduzindo a circulação 
rodoviária de veículos cisterna de transporte de GPL para o Terminal. 
 
O projeto prevê a construção de quatro reservatórios de GPL com uma capacidade útil de 
armazenagem de 500 m3 e da instalação de três bombas dedicadas.  
 
O projeto implicará assim a instalação no interior dos limites atuais do Terminal de: 
 

• 4 reservatórios cilíndricos horizontais de GPL (T-35, T-36, T-37 e T-38), com uma 
capacidade unitária de 500 m3. Os reservatórios serão do tipo “mounded vessels”, 
ou seja, serão superficiais mas recobertos com areia e terra, onde será efetuada a 
plantação de espécies vegetais para um melhor enquadramento paisagístico dos 
reservatórios; 
 

• 3 bombas (1 de reserva) associadas ao sistema de bombagem de GPL para os 
novos reservatórios e dos novos reservatórios para a estação de enchimento de 
veículos-cisterna. 
 

 
Naturalmente, associada à instalação dos novos equipamentos existirá a instalação de 
tubagem, rede de combate a incêndios, rede de água, rede de drenagem, etc…, mas não 
existirá nenhuma alteração nos restantes equipamentos e sistemas existentes atualmente 
no Terminal. 
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1.3 Faseamento da Construção  

Para a avaliação dos impactes do projeto durante a fase de construção importa ter em 
conta as atividades a desenvolver durante o processo construtivo e que se encontram 
descritos no ponto 4 do Capítulo III – Descrição do Projeto. 
 
No essencial, o processo construtivo do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL 
no Terminal da Trafaria, que terá uma duração aproximada de 1 ano, envolverá: 
 

• A instalação e funcionamento do estaleiro de obra, que ficará localizado no interior 
dos limites do Terminal, entre o Edifício da Cantina e um Armazém de Produtos. 
O estaleiro ocupará uma área de cerca de 300 m2; 
 

• O transporte de materiais, equipamentos e trabalhadores, o que envolverá um 
tráfego médio diário de 4 veículos pesados e 5 veículos ligeiros. De referir ainda a 
circulação pontual de navios entre o Porto de Lisboa e o cais do Terminal da 
Trafaria da OZ Energia para transporte das partes que compõem os reservatórios, 
uma vez que estes serão comprados no mercado nacional pré-fabricados, 
existindo apenas no local a realização de trabalhos de montagem e acabamento 
final; 
 

• Realização de operações de escavação com um máximo de 1 m de profundidade 
na zona de implantação dos novos reservatórios, o que corresponde a uma área 
aproximada de 1 125 m2 e uma movimentação de terras de 4 160 m3 (960 m3 de 
escavação e 3 200 m3 de aterro com areia). Na zona de instalação das novas 
bombas de GPL, que abrange uma área total de 40 m2, será realizada uma 
escavação de 1,5 m no local de instalação das bombas, o que corresponde a um 
volume total de escavação de 60 m3 para as três bombas. Deste modo, prevê-se 
a ocupação de uma área total de 1 165 m2 e um volume de escavação de  
1 020 m3; 
 

• Montagem e instalação dos novos reservatórios e bombas de GPL, que serão 
enterradas e construção de um muro em betão em redor dos novos reservatórios 
com 5 m de altura e 1 m de talude; 
 

• Realização dos trabalhos de ligação dos novos equipamentos às redes de 
utilidades e sistemas de segurança existentes no Terminal e execução das 
plantações associadas ao Projeto de Integração Paisagística. 

 
 
O número de trabalhadores em obra variará ao longo da fase de construção, estimando-
se um máximo de 30 indivíduos em simultâneo durante os quatro meses correspondentes 
à montagem dos reservatórios. Durante o restante período de construção, o número de 
trabalhadores será inferior. 
 
Durante a fase de obra existirá a produção de resíduos, os quais estão identificados e 
quantificados no ponto 4.6 do Capítulo III – Descrição do Projeto, assim como a produção 
diária de cerca de 2 m3 de águas residuais domésticas, as quais serão conduzidas à atual 
rede de drenagem de efluentes domésticos do Terminal, estando assim assegurado o 
destino final adequado. 
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1.4 Atividades da Fase de Exploração 

Decorrente da implementação do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no 
Terminal da Trafaria da OZ Energia ocorrerá: 
 

• Uma redução da circulação dos camiões-cisterna pois parte do abastecimento 
atual que é feito por camião-cisterna passará a ser feito por navio. É expectável 
que o tráfego de camiões do Terminal passe dos atuais 6 340 veículos/ano para 
5457 veículos/ano; 

• Um ligeiro aumento do número de navios, que passará dos atuais 35 navios/ano 
para 37 navios/ano; 

• Manter-se-á o número de trabalhadores atuais do Terminal. 
 
 
 
 
1.5 Atividades da Fase de Desativação 

A eventual desativação do projeto em análise estará sempre associada à desativação da 
globalidade do Terminal da Trafaria e envolverá no essencial a realização de atividades 
como: 
 

• Instalação do estaleiro de obra no interior dos limites da instalação; 

• Operações de escavação e desmontagem de equipamentos, tubagens e 
máquinas; 

• Circulação de veículos pesados para transporte dos materiais e resíduos 
produzidos durante as operações de desmantelamento; 

• Circulação de trabalhadores; 

• Operações de recuperação das áreas sujeitas a atividades de remoção de 
equipamentos e tubagens. 

 
 
Tratam-se assim de atividades similares às desenvolvidas em fase de obra mas de 
magnitude muito superior dado abranger todo o Terminal. 
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CAPÍTULO V.1 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES POR ÁREAS TEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS  

1.1 Metodologia 

Na avaliação dos impactes suscetíveis de serem provocados pela implantação do Projeto 
de Alteração da Capacidade de Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ 
Energia na geologia, geomorfologia e recursos minerais, foram utilizados métodos 
quantitativos com base nos elementos do projeto relativos às áreas estimadas de 
afetação pela sua implantação, e métodos qualitativos com base nos elementos 
geológicos afetados. 
 
Os potenciais impactes ambientais de maior significado na geologia, geomorfologia, 
sismicidade e tectónica estão relacionados sobretudo com a fase de construção dado que 
nesta fase será necessário a realização de algumas escavações para instalação dos 
novos 4 reservatórios cilíndricos horizontais e das 3 bombas associadas ao sistema de 
bombagem de GPL. 
 
Foram utilizados como elementos de base para a análise, os elementos de projeto e a 
informação coligida no âmbito da caracterização da situação de referência (Capítulo IV), 
para o descritor em análise. 
 
A avaliação de impactes foi efetuada para as fases de construção, exploração e 
desativação. Foi ainda efetuada a avaliação da Alternativa Zero e dos impactes 
cumulativos. 
 
 
 
 
1.2 Fase de Construção 

Os eventuais impactes na geologia, geomorfologia e recursos minerais produzidos pela 
implantação do projeto em estudo terão lugar essencialmente durante a fase de 
construção. 
 
Considera-se que os potenciais impactes suscetíveis de virem a ser provocados no meio 
geológico estão relacionados com os seguintes aspetos: escavabilidade das formações 
geológicas, depósito de materiais, estabilidade mecânica das fundações e afetação de 
recursos minerais de valor económico ou conservacionista. 
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É ainda de salientar, o fato de com a implementação do projeto não se prever a 
instabilização da plataforma geológica, onde serão implantados os novos equipamentos, 
nem das restantes plataformas do Terminal assim como alteradas as condições de 
controle geológico atualmente existente no Terminal da Trafaria. 
 
 
 
a) Escavabilidade das Formações Geológicas 
 
A área de implantação do projeto localiza-se sobre Argilas de Forno do Tijolo (MFT), 
maioritariamente de cor cinza, superficialmente exibem tons castanhos com laivos 
avermelhados, apresentando consistência dura a muito dura próximo da superfície 
(13≤NSPT≤28), e rijas em profundidade (NSPT≥30), a partir dos 3 a 6 metros de forma 
aleatória. 
 
A recobrir a unidade de base foi reconhecido nos trabalhos efetuados a existência de 
uma camada de Aterro (At) com 0,30 cm de possança revestido com uma laje de betão. 
 
Da análise dos dados constata-se que os terrenos locais pertencem ao grupo das argilas 
de baixa a média plasticidade, materiais que apresentam alguns condicionalismos de 
utilização e mobilização, especialmente quando húmidos. 
 
As águas locais com pH 7, 478 mg/l de sulfatos e 182 mg/l de magnésio, classificam-se 
como medianamente agressivas no betão (XA1) como decorre da norma NP EN 206-1 de 
2007, o mesmo acontecendo com as argilas. 
 
Tendo em conta que os terrenos estão já preparados para a construção será apenas 
necessário proceder à escavação das fundações que implicam trabalhos de 
movimentação de terras para a sua abertura. 
 
O projeto prevê que esses trabalhos de movimentação de terras envolvam cerca de  
4 160 m3 (960 m3 de escavação e 3 200 m3 de aterro com areia), para assentar os 
reservatórios e o muro de contenção.  
 
A instalação das bombas é enterrada, sendo necessário prever a escavação de 1,5 m 
para a sua instalação numa área com cerca de 40 m2, o que corresponde a um volume 
de escavação de cerca de 60 m3 de terras. É também previsto instalar nova tubagem e 
substituição de troços de tubagem existente, nomeadamente de 4’’ por 8” mas que não 
se prevê que dê origem a um volume de terras de escavação significativo. 
 
As escavações a realização terão uma profundidade máxima de 1 m no caso dos novos 
reservatórios e de 1,5 m no caso das novas bombas de GPL pelo que serão abrangidas a 
camada superior de aterro e a formação de Argilas de Forno de Tijolo com uma 
consistência muito dura, que permitirá o assentamento direto dos novos equipamentos, 
não sendo expectável a necessidade de equipamentos de escavação especial nem o 
recurso a explosivos. 
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b) Depósito de Materiais 
 
Dos cerca de 1020 m3 de materiais escavados para implantação dos reservatórios de 
GPL e bombas não se prevê que estes tenham condições para serem reutilizados em 
obra pelo que estes materiais serão conduzidos a aterro licenciados para o efeito. 
 
 
 
c) Estabilidade Mecânica das Fundações 
 
As escavações a efetuar para a abertura das fundações diretas das estruturas dos novos 
equipamentos a implementar abrangerão uma camada de 0,3 m de aterro e Argilas de 
Forno do Tijolo (MFT). 
 
De acordo com o Estudo Geológico e Geotécnico realizado no local, a unidade geológica 
descrita pode caracterizar-se pelos parâmetros geomecânicos indicados no Quadro V. 2. 
 

Quadro V. 2 – Caracterização Geomecânica da Unidade 

 
 
 
Segundo o mesmo estudo, esta unidade apresenta boas condições de fundação, o que 
quer dizer que os novos reservatórios e bombas poderão assentar diretamente sobre as 
argilas. 
 

O Estudo Geológico recomenda que a fundação seja efetuada aos 2 metros de 
profundidade para uma tensão máxima de contacto de 250 KPa. 
 
Salienta-se que a tecnologia que irá ser empregue para a execução destas fundações 
mais profundas, não exigirá escavações significativas. 
 
 
d) Recursos Minerais 
 
Na área de implantação do projeto não é reconhecida a existência de recursos minerais 
com valor económico ou cientifico sendo apenas de referir o geosítio “Corte Geológico da 
Arriba de Cacilhas a Trafaria / Arribas da Frente Ribeirinha do Tejo”. 
 
No entanto, uma vez que a implantação do projeto ocorre numa plataforma já existente, 
considera-se que o projeto em análise não terá uma interferência significativa com o 
geosítio. 
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Verifica-se assim que em termos geológicos os impactes nesta fase, embora negativos, 
permanentes e irreversíveis, são reduzidos, pois não são destruídos ou afetados 
recursos minerais nem estruturas geológicas com interesse científico ou patrimonial a 
preservar, desenvolvendo-se as atividades no interior de uma instalação industrial 
existente e numa plataforma criada aquando da construção do Terminal para a 
implantação de equipamentos e estruturas industriais de armazenagem. 
 
 
 
 
1.3 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração, os impactes no que respeita à geologia, geomorfologia e 
recursos minerais são classificados de inexistentes na medida em que todas as ações 
sobre este meio ocorreram durante a fase de construção do projeto, não sendo de prever 
a realização de operações de manutenção que envolvam afetação geológica. 
 
 
 
 
1.4 Fase de Desativação 

A eventual desativação do Projeto de Alteração da Capacidade de Armazenagem de GPL 
no Terminal da Trafaria no fim da sua vida útil só faz sentido se integrada na desativação 
da instalação global e terá como principal impacte a remoção das fundações dos 
equipamentos existentes, a qual terá uma afetação inferior à registada aquando da 
construção. 
 
Considera-se assim que os impactes resultantes sobre o meio geológico, na eventual 
desativação, podem ser classificados de negativos, temporários, reversíveis e de 
magnitude reduzida. 
 
 
 
 
1.5 Alternativa Zero 

No que respeita à geologia, a não concretização do projeto em estudo ou seja, a 
Alternativa Zero, mantém as características descritas na situação de referência, não 
conduzindo a qualquer impacte, pelo que este é classificado de inexistente. 
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1.6 Conclusões 

Através do Quadro V. 3 pode constatar-se que os impactes do projeto na geologia, 
geomorfologia e recursos minerais na fase de construção são negativos mas não 
significativos. 
 
Na fase de exploração, os impactes são classificados de inexistentes.  
 
Os impactes na fase de desativação são negativos mas não significativos (Quadro V. 4) 
tal como na fase de construção. 
 
 
 
 
1.7 Impactes Cumulativos 

A alteração da capacidade de armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria terá efeitos 
cumulativos ao nível do impacte nos recursos geológicos, que são muito pouco 
importantes à escala regional, dadas as reduzidas áreas intervencionadas e que no 
essencial estão já na dependência das estruturas existentes, construídas anteriormente 
para o funcionamento do Terminal. 
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Quadro V. 3 – Síntese de Impactes na Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais na Fase de Construção 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 

de 
Ocorrência 

Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Afetação do substrato e 
recursos minerais pela 
escavação das formações 
geológicas  

- Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado  
(1) 

Não Minimizável 
Nem 

Compensável 
(2) 

NS 
(15) 

Depósito de Materiais - Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado  
(1) 

Não Minimizável 
Nem 

Compensável 
(2) 

NS 
(15) 

Estabilidade Mecânica 
das Fundações 

- Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado  
(1) 

Não Minimizável 
Nem 

Compensável 
(2) 

NS 
(15) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 

Quadro V. 4 – Síntese de Impactes na Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais na Fase de Desativação 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 

de 
Ocorrência 

Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Afetação das formações 
geológicas pela remoção 
das fundações e 
equipamentos / estruturas 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporária 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado  
(1) 

Não Minimizável 
Nem 

Compensável 
(2) 

NS 
(12) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
 

 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00 Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo V 

13

 
 
2. SOLOS E USO DO SOLO 

2.1 Metodologia 

Neste ponto faz-se a avaliação dos impactes resultantes da implantação do Projeto de 
Alteração da Capacidade de Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ 
Energia, durante as fases de construção, exploração e desativação, considerando as 
ações de obra e características de projeto potencialmente geradoras de impactes no solo 
e no seu uso atual. 
 
Estão previstas as seguintes intervenções principais, todas no interior dos limites atuais 
do Terminal: 
 

• Instalação de 4 reservatórios cilíndricos horizontais de GPL, com capacidade 
unitária de 500 m3. Os mesmos serão superficiais, mas cobertos com areia e terra 
e enquadrados paisagisticamente; 

• Instalação de estação de bombagem com 3 novas bombas de GPL; 

• Instalação das tubagens, rede de drenagem, etc. associadas aos novos 
equipamentos. 

 
 
Procede-se ainda à avaliação de impactes considerando a não execução do projeto ou 
seja, da Alternativa Zero. Por fim efetuou-se a avaliação dos impactes cumulativos. 
 
 
 
 
2.2 Fase de Construção 

Os impactes expectáveis para este descritor ocorrem predominantemente na fase de 
construção e decorrem das movimentações de terra e da eventual ocorrência de 
derrames acidentais de substâncias poluentes. 
 
Sendo o projeto implementado em meio já intervencionado, as ações preconizadas não 
irão implicar a afetação dos solos dado que de acordo com o Estudo Geológico realizado, 
a camada superficial é constituída por materiais de aterro. 
 
A área do Terminal encontra-se amplamente intervencionada e artificializada, verificando-
se a ausência quase total de coberto vegetal (com exceção dos taludes), sendo que 
apenas na envolvente exterior ao Terminal ocorrem unidades pedológicas ainda não 
intervencionadas sendo que estas não serão afetadas pelas intervenções previstas. 
 
Na fase de construção destacam-se as escavações para a implantação das fundações 
dos reservatórios e bombas assim como do estaleiro de obra. Todas estas escavações 
ocorrem em áreas já anteriormente impermeabilizadas sendo apenas de referir que a 
instalação dos novos reservatórios implica a escavação de uma parte do talude 
localizado a sul da plataforma. 
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No entanto, a circulação de trabalhadores, de veículos e maquinaria durante a fase de 
construção contribui para a potencial ocorrência de derrames acidentais de substâncias 
poluentes eventualmente numa zona não impermeabilizada, cuja consequência se traduz 
pela contaminação e poluição do “solo” em resultado de qualquer eventual derrame de 
óleo ou combustível, ou da rejeição de resíduos sólidos por parte dos trabalhadores.  
 
No entanto este impacte, que se considera negativo e não significativo, é minimizável 
se forem cumpridas as normas de utilização e manutenção dos equipamentos e 
aplicadas as corretas medidas de gestão ambiental, conforme definido no Capítulo VI – 
Medidas de Minimização. 
 
Durante a fase de construção, os impactes no uso do solo prendem-se essencialmente 
com a instalação dos 4 reservatórios cilíndricos horizontais de GPL e de 3 novas bombas 
de GPL, assim como do estaleiro de obra no interior dos limites do Terminal existentes. 
 
No Quadro V. 5 apresentam-se as quantificações do uso do solo afetado na fase de 
construção, derivado das intervenções a realizar. 
 

Quadro V. 5 – Afetações de Uso do Solo 

Estrutura Área de Afetação 
(m2) 

Uso do Solo 

Uso Afetado Área de Afetação (m2) 

Estaleiro da Obra 300 Área Industrial Portuária 300 

Novos reservatórios e 
bombas de GPL 

1 165 Área Industrial Portuária 1165 

 
 
Da análise do quadro anterior constata-se que o projeto em análise irá abranger apenas a 
classe de uso do solo “Área Industrial Portuária”, o que se traduz num impacte positivo e 
significativo dado se ocuparem espaços já infraestruturados expectantes do Terminal, 
permitindo o aumento da rentabilidade económica da instalação. 
 
 
 
 
2.3 Fase de Exploração 

Os impactes no solo durante esta fase podem ser classificados de inexistentes, uma vez 
que o produto armazenado nos novos reservatórios é o gás de petróleo liquefeito, que em 
caso de rutura num reservatório, evapora-se rapidamente, não dando origem a qualquer 
tipo de contaminação do solo. 
 
Por outro lado, mesmo na eventual ocorrência de um derrame de óleos lubrificantes no 
novo sistema de bombagem, dado que as bombas estão instaladas numa área 
impermeabilizada e confinada, qualquer derrame não dará origem à contaminação do 
terreno. 
 
Conclui-se assim que os impactes no solo na fase de exploração do projeto são 
classificados de inexistentes. 
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No que diz respeito aos impactes no uso do solo, considera-se que a implementação do 
Projeto de Alteração da Capacidade de Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria 
da OZ Energia constituirá uma maior rentabilização económica do espaço atualmente 
infraestruturado, mas sem ocupação industrial específica, que irá permitir um aumento da 
flexibilidade de gestão do Terminal, reduzindo a circulação rodoviária de veículos cisterna 
de transporte de GPL para o Terminal.  
 
Dado tratar-se de um projeto a implementar no interior de um terminal existente, o 
aumento de capacidade de armazenagem de GPL não compromete os usos do solo 
existentes na envolvente. 
 
Sendo assim, na fase de exploração prevê-se que os impactes no uso do solo 
associados à reutilização do espaço intervencionado sejam positivos, significativos, 
permanentes, irreversíveis e moderados. 
 
 
 
 
2.4 Fase de Desativação 

Em termos de solos, o impacte da fase de desativação será significativo e negativo 
devido à compactação do solo, provocada pela circulação das máquinas e trabalhadores 
necessários à remoção das infraestruturas e a todas as atividades de remoção de 
resíduos, equipamentos e solos. 
 
No entanto, atendendo a que os solos em presença são de reduzido valor, os impactes 
são considerados negativos, reduzidos, temporários e reversíveis. 
 
Ao nível do uso do solo, a eventual desativação do Projeto de Alteração da Capacidade 
de Armazenagem do Terminal da OZ Energia no âmbito da desativação global do 
Terminal, no final do respetivo período de vida útil, com a remoção de todos os edifícios, 
unidades processuais, tanques e infraestruturas, terá um impacte negativo, direto e 
significativo, já que o espaço correspondente ao Terminal deixará de ser rentabilizado, 
com uma atividade compatível com o uso previsto nas figuras de ordenamento. 
 
Naturalmente, que esta alteração poderá dar origem a novas atividades industriais, 
mantendo o mesmo uso ou alterando o uso para outros fins que possam ser adequados.  
 
Classificam-se assim os impactes no uso do solo para a fase de desativação de 
negativos, moderados, permanentes e reversíveis. 
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2.5 Alternativa Zero 

Considerando a não realização do projeto, no que se refere à unidade pedológica 
presente, os impactes são classificados de inexistentes.  
 
Em termos de uso do solo, o impacte é classificado de negativo, moderado, 
permanente e irreversível dado que se manteria a situação atualmente existente, ou 
seja a não rentabilização de um espaço industrial dentro do Terminal existente. 
 
 
 
 
2.6 Conclusões 

Da análise do Quadro V. 6 verifica-se que os impactes no solo durante a fase de 
construção são não significativos. Já na fase de exploração, os únicos eventuais 
impactes prendem-se com a possibilidade de contaminação dos solos, derivada das 
atividade de exploração das estruturas mas uma vez que o produto manuseado é gasoso 
nas condições normais de pressão e temperatura e que a área de implantação estará 
impermeabilizada consideram-se os impactes inexistentes (Quadro V. 7). 
 
Nas fases de construção e exploração do projeto ao nível do uso do solo, ocorre um 
impacte positivo associado à rentabilização económica do espaço atualmente 
desocupado mas já infraestruturado. 
 
A não execução do projeto em estudo vem contrariar todo o impacte positivo gerado pela 
fase de exploração do aumento da capacidade de armazenagem de GPL, anteriormente 
apresentada (Quadro V. 8). 
 
 
 
 
2.7 Impactes Cumulativos 

Face às características do projeto com áreas de afetação reduzidas e confinadas e que 
no essencial se encontram na dependência do atual Terminal da Trafaria, considera-se 
que os impactes cumulativos do projeto são muito reduzidos em termos do solo e do uso 
dos solos. 
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Quadro V. 6 – Síntese de Impactes nos Solos e Uso do Solo na Fase de Construção 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade de 
Ocorrência 

Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Afetação da unidade 
pedológica derivada da 
escavação  

- Direto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(16) 

Afetação da área onde será 
instalado o estaleiro  

- Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(14) 

Contaminação do solo pela 
circulação de trabalhadores, 
veículos e maquinaria 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Irreversível 
(3) 

Improvável / 
Pouco Provável 

(1) 

Raro 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(10) 

Valorização do uso do solo 
pela implementação das 
novas estruturas 

+ Direto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Não Minimizável 
Nem Compensável 

(2) 

S 
(19) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 

Quadro V. 7 – Síntese de Impactes nos Solos e Uso do Solo na Fase de Exploração 

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade 
de Ocorrência 

Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área do 
Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Contaminação do solo pela 
atividade industrial  

I I I I I I I I I I I 

Valorização do Uso do Solo 
decorrente do 
aproveitamento de uma área 
já infraestruturada 

+ Direto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Permanente  
(3) 

Moderado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

S 
(19) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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Quadro V. 8 – Síntese de Impactes nos Solos e Uso do Solo na Fase de Desativação 

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área do 
Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Alterações no uso do solo 
associadas à remoção de 
todos os edifícios, unidades 
processuais, tanques e 
infraestruturas  

- Direto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Reversível 
(1) 

Improvável / 
Pouco 

Provável 
(1) 

Raro 
(1) 

Moderado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(13) 

Alterações no solo devido à 
compactação do solo 
provocada pela circulação 
das máquinas e 
trabalhadores necessários à 
remoção das infraestruturas 
e a todas as atividades de 
remoção de resíduos, 
equipamentos e solos. 
 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Permanente  
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(12) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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3. CLIMA 

3.1 Metodologia 

Para a avaliação dos impactes no clima do Projeto de Alteração da Capacidade de 
Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ Energia nas fases de construção, 
exploração e desativação foram analisadas as ações previstas em cada uma das fases 
do projeto e as suas implicações na eventual alteração do padrão natural das condições 
climáticas às escalas regional e local. 
 
Por último, foi analisada a Alternativa Zero e os impactes cumulativos. 
 
 
 
 
3.2 Fase de Construção 

Na análise dos impactes no clima decorrentes da fase de construção procedeu-se à 
identificação dos impactes potencialmente expectáveis, que pudessem levar à alteração 
do padrão natural das condições climáticas (temperatura, precipitação, regime de ventos, 
entre outros) ou dos fatores locais que o determinam, tais como a morfologia e exposição 
do terreno, a altitude e o coberto vegetal presente. 
 
As ações a desenvolver na fase de construção do projeto em estudo, quer em termos das 
ações de construção civil, quer em termos da própria instalação dos novos reservatórios 
e bombas, não provocarão qualquer impacte no clima. 
 
Sendo assim, na fase de construção, os impactes no clima classificam-se de 
inexistentes. 
 
 
 
 
3.3 Fase de Exploração 

As operações inerentes à fase de exploração do Projeto de Alteração da Capacidade de 
Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ Energia não conduzem a 
alterações dos padrões climáticos naturais, pelo que o impacte no clima é também 
classificado de inexistente, uma vez que não criará obstáculos importantes à circulação 
das massas de ar locais nem dará origem a uma alteração na emissão de poluentes 
atmosféricos. 
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3.4 Fase de Desativação 

Analogamente ao referido nos pontos anteriores, também no caso de uma eventual 
desativação do projeto em análise no âmbito da desativação do Terminal da Trafaria no 
final do respetivo período de vida útil não são expectáveis impactes no clima pelo que 
estes são também classificados de inexistentes. 
 
 
 
 
3.5 Alternativa Zero 

Face à não implantação do projeto considera-se que serão mantidas as condições e 
padrão climático atuais, conforme o descrito na situação de referência do Capítulo IV, 
pelo que os impactes expectáveis se classificam como inexistentes. 
 
 
 
 
3.6 Conclusões 

As intervenções na fase de construção, na fase de exploração e de desativação não são 
geradoras de impactes no clima.  
 
 
 
 
3.7 Impactes Cumulativos 

Face às características do projeto com áreas de afetação reduzidas que não possuem 
interferências com o clima, considera-se que os impactes cumulativos do projeto são 
inexistentes.  
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4. RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA  

4.1 Metodologia 

A avaliação dos impactes do Projeto de Alteração da Capacidade de Armazenagem de 
GPL no Terminal da Trafaria da OZ Energia foi realizada tendo em consideração as fases 
de construção, exploração e desativação e as suas relações com os recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos existentes na zona do projeto. 
 
Neste âmbito foram analisadas as implicações resultantes das escavações e da 
ocupação do solo com os novos reservatórios de GPL e respetivo sistema de bombagem, 
assim como do ligeiro aumento da circulação de navios de transporte de GPL. 
 
Foi analisada a Alternativa Zero e os impactes cumulativos do projeto. 
 
 
 
 
4.2 Fase de Construção 

 
a) Recursos Hídricos 
 
As áreas destinadas à instalação do estaleiro de obra e à implementação dos novos 
reservatórios e sistema de bombagem não interferem com nenhuma linha de água 
superficial, pelo que não se preveem impactes significativos a nível hidrológico. 
 
Eventualmente, durante as operações de construção poderão ocorrer modificações na 
drenagem superficial no local de implantação dos novos reservatórios e bombas como 
consequência das movimentações de terras, dado que atualmente este local encontra-se 
praticamente todo impermeabilizado e será necessário efetuar escavações durante a 
obra. 
 
Durante esta fase, o funcionamento do estaleiro de obra assim como os depósitos de 
materiais poderão contribuir para a interferência no escoamento superficial. No entanto, 
estas alterações terão um carácter temporário e são de incidência muito localizada. 
 
Por outro lado, o projeto em estudo não envolverá qualquer construção no meio estuarino 
pelo que não ocorrerá qualquer alteração no regime de marés e correntes do Estuário do 
Tejo. 
 
Em termos dos recursos hídricos subterrâneos, de acordo com as sondagens realizadas 
na zona de intervenção do projeto, o nível freático encontra-se a 6 metros de 
profundidade pelo que as escavações a efetuar, que terão no máximo 1,5 m de 
profundidade, não irão atingir o aquífero. 
 
Adicionalmente, a zona de intervenção onde serão instalados os novos reservatórios de 
GPL e respetivas bombas encontra-se atualmente praticamente toda impermeabilizada 
pelo que esta atividade não terá implicações ao nível da recarga do aquífero. 
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Relativamente aos usos da água existentes na envolvente não ocorrerá qualquer 
afetação durante a fase de construção do projeto pois as captações de água subterrânea 
e superficial privadas existentes na envolvente do Terminal ficam muito afastadas dos 
limites do Terminal da OZ Energia (a captação mais próxima fica situada a cerca de 1 km 
de distância). 
 
Face ao exposto conclui-se que em termos de recursos superficiais e subterrâneos, na 
fase de construção, os impactes do Projeto de Alteração da Capacidade de 
Armazenagem do Terminal da Trafaria, se podem classificar como negativos, embora 
temporários, reversíveis e reduzidos. 
 
 
 
b) Qualidade da Água 
 
b.1) Águas Superficiais 
 
No essencial, na fase de construção poderão ocorrer impactes na qualidade da água com 
origem nas ações típicas das atividades de construção e com origem nos efluentes 
produzidos no estaleiro. 
 
No entanto, o facto da intervenção se realizar dentro das instalações do Terminal da OZ 
Energia reduz fortemente as incidências deste impacte tanto mais que os efluentes 
domésticos gerados no estaleiro serão conduzidos à rede de drenagem do Terminal que 
os encaminha para a Estação de Tratamento de Águas Residuais do Portinho da Costa, 
que tem capacidade para receber estes efluentes, estando assim assegurado o destino 
final adequado. 
 
Durante a fase de construção será desenvolvido um conjunto de atividades, que incluem 
a instalação e funcionamento do estaleiro de obra e a instalação dos novos reservatórios 
de GPL e bombas, que envolverão a realização de escavações e movimentação de 
terras. 
 
Todas estas atividades poderão afetar de forma indireta a qualidade da água do rio Tejo, 
caso não sejam tomadas as devidas precauções aquando da movimentação de materiais 
e da construção em geral. 
 
Estas potenciais afetações estão relacionadas com o aumento de partículas em 
suspensão devido aos trabalhos de manuseamento e armazenagem de materiais 
pulverulentos e à circulação de veículos e máquinas, que ao depositarem-se na 
superfície da água originam um aumento do teor de sólidos suspensos, o que por sua vez 
induz um aumento da turbidez da água e o decréscimo da concentração do oxigénio 
dissolvido. 
 
Adicionalmente, admite-se que possa ocorrer durante a obra afetação da qualidade da 
água do rio Tejo por derrames acidentais de hidrocarbonetos provenientes de maquinaria 
e equipamentos afetos à obra, que sejam eventualmente arrastados da terra para a água. 
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Estas afetações na qualidade da água podem ser minimizadas com a adoção de medidas 
de gestão de equipamentos e veículos e medidas de controle, recolha e deposição de 
resíduos por parte do construtor, pelo que, com a adoção destas medidas, os impactes 
indiretos na qualidade da água do rio Tejo durante a fase de construção serão reduzidos. 
 
Do exposto e se forem tomadas as medidas de mitigação preconizadas, não se preveem 
riscos significativos de contaminação de águas superficiais (rio Tejo) na fase de 
construção sendo estes classificados de negativos mas de caráter temporário, 
reversível e reduzido. 
 
 
 
b.2) Águas Subterrâneas 
 
O risco de contaminação das águas subterrâneas nesta fase só existe caso ocorra um 
importante derrame acidental de poluentes ou uma deposição de resíduos não controlada 
numa zona não impermeabilizada. 
 
No entanto, não são expectáveis impactes negativos significativos, uma vez que se prevê 
a adoção pelo construtor de medidas adequadas de gestão de efluentes domésticos e a 
existência no estaleiro de obra de um parque dedicado à deposição temporária de 
resíduos. 
 
Classificam-se assim os impactes na qualidade da água subterrânea durante a fase de 
construção do projeto como negativos, temporários, reversíveis e reduzidos. 
 
 
 
 
4.3 Fase de Exploração 

 
a) Recursos Hídricos 
 
Durante a fase de exploração do projeto, os impactes hidrológicos estão relacionados 
com um ligeiro aumento das áreas de impermeabilização do terreno na sequência do fato 
dos novos reservatórios de GPL abrangerem uma zona onde atualmente existe um talude 
não impermeabilizado, que corresponde a uma área de 315 m2. 
 
De salientar, que a restante área ocupada pelo projeto em estudo já se encontra 
atualmente impermeabilizada pelo que não existirá alterações a este nível, além disso é 
de referir que a área de projeto disporá de uma rede de drenagem, que encaminhará as 
águas pluviais ao ponto de descarga atual. 
 
Tendo em conta, que o aumento da área impermeabilizada é desprezável (0,4%) face à 
área total do Terminal e que o sistema de drenagem previsto é o adequado, consideram-
se como inexistentes os impactes na hidrologia nesta fase. 
 
Pelas razões acima descritas e uma vez que não existe qualquer alteração com 
significado da área de recarga do aquífero, consideram-se os impactes nos recursos 
hídricos subterrâneos na fase de exploração de inexistentes. 
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b) Qualidade da Água 
 
b.1) Águas Superficiais 
 
Os eventuais impactes na qualidade da água do rio Tejo durante a fase de exploração 
estão relacionados com o ligeiro aumento da circulação dos navios de GPL, dado que o 
projeto não implicará um aumento do número de trabalhadores do Terminal, não tendo 
por isso implicações no volume de águas residuais domésticas produzidas e sua 
condução à Estação de Tratamento de Águas Residuais do Portinho da Costa. 
 
Para além disso, o gás de petróleo liquefeito (GPL) é um produto no estado gasoso nas 
condições de pressão e temperatura normais e portanto qualquer eventual fuga ou 
derrame não dá origem a contaminações. 
 
Com a implementação do projeto em estudo prevê-se um acréscimo anual de dois navios 
de transporte de GPL face aos atuais 15 navios anuais de GPL. Na globalidade do 
tráfego marítimo associado ao funcionamento do Terminal, este passará dos atuais  
35 navios/ano para 37 navios/ano, o que representa um aumento de 6% no tráfego 
marítimo do Terminal da OZ Energia. 
 
Os potenciais impactes na qualidade da água do rio Tejo associados à circulação dos 
navios estão relacionados essencialmente com a degradação da pintura do casco e a 
eventual descarga de águas residuais produzidas pelos navios, que embora não seja 
permitida, por vezes pode ocorrer. 
 
Dado o reduzido acréscimo de navios associados ao projeto em estudo, classificam-se os 
impactes na qualidade das águas superficiais de negativos, temporários, reversíveis e 
reduzidos. 
 
 
 
b.2) Águas Subterrâneas 
 
Em relação às águas subterrâneas não são expectáveis impactes durante a fase de 
exploração do projeto, uma vez que não existe alteração na quantidade e destino de 
efluentes domésticos produzidos e os resíduos produzidos continuarão a ser 
armazenados em local próprio de modo a não ocorrer a dispersão de produtos que 
poderiam ser arrastados pela água da chuva e conduzir à contaminação do aquífero 
local. 
 
Classificam-se assim os impactes na qualidade das águas subterrâneas durante a fase 
de exploração de inexistentes. 
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4.4 Fase de Desativação 

 
a) Recursos Hídricos 
 
No caso de uma eventual desativação do projeto em estudo no âmbito da desativação do 
Terminal da Trafaria da OZ Energia no final do respetivo período de vida útil, não estão 
previstos trabalhos de movimentação de terras, que conduzam a uma alteração 
significativa do padrão de drenagem superficial e subterrânea. 
 
Apenas a movimentação das máquinas e trabalhadores envolvidos nas atividades de 
remoção de equipamentos e edifícios poderão provocar a compactação dos terrenos nos 
reduzidos locais não impermeabilizados, alterando a escorrência superficial. 
 
Tendo em consideração que esta interferência será muito localizada e limitada 
temporariamente e que no local de implantação do Terminal da Trafaria não existe 
nenhuma linha de água, nem um aquífero à superfície diretamente afetado, os impactes 
nos recursos hídricos durante as obras de desativação embora negativos são 
temporários, reversíveis e reduzidos. 
 
 
 
b) Qualidade da Água 
 
No caso de uma eventual desativação do projeto no contexto de uma desativação global 
do Terminal, os potenciais impactes estão relacionados com o eventual arrastamento de 
materiais presentes no local da obra para o meio aquático e eventuais derrames 
acidentais de poluentes associados à circulação de máquinas e equipamentos e 
funcionamento do estaleiro. Uma vez que estes impactes podem ser controlados e 
minimizados com a adoção de medidas de gestão de obra adequados, classificam-se de 
negativos, temporários, reduzidos e reversíveis. 
 
 
 
 
4.5 Alternativa Zero 

No caso da não concretização do Projeto de Alteração da Capacidade de Armazenagem 
de GPL no Terminal da Trafaria mantém-se o descrito na situação de referência para os 
recursos hídricos e qualidade da água, pelo que os impactes da Alternativa Zero são 
classificados de inexistentes. 
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4.6 Conclusão 

No Quadro V. 9 sintetizam-se os impactes nos recursos hídricos e qualidade da água 
durante a fase de construção do projeto, constatando-se que estes apresentam em 
ambos os descritores uma significância de impactes não significativos. 
 
Na fase de exploração do projeto, os impactes ao nível da hidrologia e hidrogeologia são 
classificados de inexistentes, o mesmo acontecendo com a qualidade da água 
subterrânea. 
 
Em relação à qualidade da água superficial, no Quadro V. 10 apresenta-se uma síntese 
da avaliação de impactes concluindo-se que são não significativos. 
 
Quanto aos impactes do projeto na fase de desativação, no Quadro V. 11 apresenta-se 
uma análise concluindo-se que são não significativos, quer ao nível dos recursos 
hídricos, quer da qualidade da água. 
 
 
 
 
4.7 Impactes Cumulativos 

Dado o projeto se inserir no interior dos limites do Terminal da Trafaria e não se 
conhecendo a intenção de realização de outros projetos na envolvente próxima na 
mesma escala temporal com interferência ao nível do Estuário do Tejo, considera-se que 
os impactes cumulativos nos recursos hídricos e qualidade da água são inexistentes. 
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Quadro V. 9 – Síntese de Impactes nos Recursos Hídricos e Qualidade da Água na Fase de Construção 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade de 
Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

HIDROLOGIA / HIDROGEOLOGIA 

Modificações na 
drenagem superficial 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível  
(1) 

Certo 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(11) 

Implicações na 
hidrogeologia local 

- Indireto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível  
(1) 

Improvável / 
Pouco provável 

(1) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(9) 

QUALIDADE DA ÁGUA 

Incremento de material 
particulado associado 
às movimentações de 
terra e instalação do 
estaleiro e depósitos de 
materiais com potencial 
afetação do rio Tejo 

- Indireto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível  
(1) 

Provável 
(2) 

Ocasional 
(2) 

Elevado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(12) 

Eventuais derrames 
acidentais de poluentes 
associados à circulação 
de máquinas e 
equipamentos e 
funcionamento do 
estaleiro 

- Indireto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível  
(1) 

Improvável / 
Pouco provável 

(1) 

Raro 
(1) 

Elevado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(10) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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Quadro V. 10 – Síntese de Impactes na Qualidade da Água Superficial na Fase de Exploração 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Incremento de 
poluentes devido ao 
acréscimo da circulação 
de navios de GPL 

- Direto 
Reduzida 

(1) 
Temporário 

(1) 
Reversível  

(1) 
Certo 

(3) 
Ocasional 

(2) 
Elevado 

(3) 

Não 
confinado 

(3) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(15) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 

Quadro V. 11 – Síntese de Impactes nos Recursos Hídricos e Qualidade da Água na Fase de Desativação 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

HIDROLOGIA / HIDROGEOLOGIA 

Modificação na 
drenagem superficial - Direto 

Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível  
(1) 

Certo 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(11) 

Implicações na 
hidrogeologia local - Indireto 

Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível  
(1) 

Improvável / 
Pouco provável 

(1) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(9) 

QUALIDADE DA ÁGUA 

Arrastamento de 
materiais de obra com 
potencial afetação do rio 
Tejo 

- Indireto 
Reduzida 

(1) 
Temporário 

(1) 
Reversível  

(1) 
Provável 

(2) 
Ocasional 

(2) 
Elevado 

(3) 
Confinado 

(1) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(12) 

Eventuais derrames 
acidentais de poluentes 
associados à circulação 
de máquinas e 
equipamentos e 
funcionamento do 
estaleiro 

- Indireto 
Reduzida 

(1) 
Temporário 

(1) 
Reversível  

(1) 

Improvável / 
Pouco provável 

(1) 

Raro 
(1) 

Elevado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
compensável 

(1) 

NS 
(10) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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5. QUALIDADE DO AR 

5.1 Metodologia 

Na avaliação dos impactes na qualidade do ar, consideraram-se os impactes suscetíveis 
de ocorrerem nas fases de construção, exploração e desativação do Projeto de Alteração 
da Capacidade de Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ Energia.  
 
A avaliação foi efetuada de forma qualitativa com identificação das ações típicas do 
projeto e poluentes atmosféricos emitidos. 
 
Mais concretamente, na fase de construção avaliaram-se as emissões de poluentes 
decorrentes da movimentação de terras assim como do tráfego rodoviário para o 
transporte dos materiais e equipamentos durante a obra. 
 
Na fase de exploração teve-se em consideração as emissões gasosas decorrentes do 
tráfego marítimo e rodoviário associado à receção e expedição do GPL assim como o 
contributo do projeto para a melhoria da qualidade do ar a nível nacional. 
 
 
Por último, foi analisada a Alternativa Zero e os Impactes Cumulativos. 
 
 
 
 
5.2 Fase de Construção 

O projeto em análise será implantado em terrenos do Terminal da OZ Energia, terrenos 
esses já compactados e inclusivamente já impermeabilizados, pelo que a construção e a 
instalação dos novos reservatórios de GPL e bombas associadas não dará origem a 
trabalhos significativos de preparação de terreno. 
 
Existirá apenas necessidade de remover a cobertura impermeável presente no local de 
implantação dos novos reservatórios e bombas e proceder a uma escavação que será de 
1 m no caso dos reservatórios e 1,5 m no caso das bombas de GPL. Este tipo de 
intervenção terá um impacte na qualidade do ar muito localizado e associado à emissão 
de partículas em suspensão que, pela sua granulometria grosseira, se depositarão no 
solo, a curtas distâncias do local. 
 
Adicionalmente, nesta fase existirão impactes na qualidade do ar decorrentes do tráfego 
de camiões associado ao transporte de trabalhadores, materiais e equipamentos e à 
circulação de máquinas na obra.  
 
Consequentemente, os principais poluentes associados às ações descritas são a 
emissão de partículas em suspensão (poeiras) e gases provenientes da combustão do 
gasóleo (combustível mais utilizado pelo tipo de veículos em obra). 
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As partículas emitidas para a atmosfera resultantes da combustão apresentam 
dimensões muito variadas, em que as de diâmetro inferior a 10 µm são as mais 
prejudiciais para a saúde devido à sua capacidade de penetrar até aos alvéolos 
pulmonares, enquanto as maiores alojam-se nas vias respiratórias superiores. 
 
Os gases de combustão emitidos são principalmente o monóxido de carbono (CO), o 
dióxido de enxofre (SO2), os óxidos de azoto (NOx) e os compostos orgânicos voláteis 
(COV’s). 
 
O monóxido de carbono tem origem na combustão incompleta dos combustíveis  
fósseis ou outros materiais orgânicos e o seu principal efeito na saúde é a asfixia,  
na sequência da sua combinação com a hemoglobina do sangue em detrimento do 
oxigénio. 
 
Os hidrocarbonetos voláteis também têm origem na combustão incompleta e dentro 
destes alguns são considerados tóxicos, nomeadamente alguns compostos orgânicos 
voláteis tais como o benzeno e o 1,3-butadieno. 
 
Os óxidos de azoto mais importantes como poluentes atmosféricos são o monóxido de 
azoto (NO) e o dióxido de azoto (NO2), que resultam da queima de combustíveis a altas 
temperaturas. Na maior parte das situações, o NO emitido para a atmosfera é 
posteriormente transformado em NO2 por oxidação fotoquímica. 
 
Os óxidos de azoto emitidos para a atmosfera podem transformar-se em poluentes 
secundários, tais como o ácido nitroso, o ácido nítrico e os respetivos sais, que 
contribuem para a ocorrência de chuvas ácidas. 
 
O dióxido de enxofre é um gás irritante para as mucosas dos olhos e vias respiratórias, 
que pode ser oxidado a trióxido de enxofre, o qual na presença da humidade do ar dá 
origem ao ácido sulfúrico e respetivos sais, contribuindo assim também para a formação 
de chuvas ácidas. 
 
Todos estes gases são, no entanto, do mesmo tipo de qualquer emissão originada por 
transportes pesados e a sua quantidade e frequência será reduzida, pois a circulação  
far-se-á essencialmente dentro do Terminal da OZ Energia. 
 
No Quadro V. 12 resumem-se os principais potenciais poluentes emitidos para a 
atmosfera durante a fase de construção para cada ação típica do projeto. 
 

Quadro V. 12 – Principais Poluentes Emitidos na Fase de Construção 

Ações do Projeto Principais Poluentes 

Movimentação de Terras Partículas em Suspensão 

Escavações Partículas em Suspensão 

Circulação de Veículos e Máquinas 
Partículas em Suspensão, CO, 
NOx, SO2 e COV’s 

Erosão Eólica Partículas em Suspensão 
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Constata-se assim, que os impactes mais significativos são a emissão de partículas, que 
são comuns às diversas ações do projeto, com destaque para as ações inerentes à 
implantação dos quatro reservatórios cilíndricos horizontais de GPL (T-31, T-32, T-33 e  
T-34), com uma capacidade unitária de 500 m3, que serão do tipo “mounded vessels”. 
 
A área de projeto, dentro da qual ocorrerão as movimentações de terras e escavações, é 
reduzida e confinada, sendo de referir que o recetor sensível mais próximo (Quinta do 
Buxo) se localiza a cerca de 300 m do local de intervenção. 
 
Relativamente ao acréscimo da emissão de poluentes atmosféricos associado à 
circulação de camiões durante a fase de construção, verifica-se de acordo com o 
indicado no Capítulo III do presente estudo, que o tráfego médio diário de veículos, 
associado à obra, será de cerca de 5 veículos ligeiros e de 4 veículos pesados durante 
um período de um ano.  
 
Em termos do circuito de circulação dos camiões durante a fase de construção, estes 
utilizarão vias existentes, pelo que este acréscimo pontual de veículos pesados por dia 
não conduzirá a alterações com significado na qualidade do ar. 
 
Mesmo no caso dos recetores situados ao longo da Rua 1º de Maio, que constitui o único 
acesso ao Terminal, o acréscimo de tráfego induzido pela obra não é expectável que 
introduza alterações sensíveis na qualidade do ar local. 
 
De referir, que os equipamentos de grandes dimensões, mais concretamente os 
reservatórios, serão transportados por via marítima entre o Porto de Lisboa e o Terminal 
da Trafaria. Deve no entanto referir-se que esta situação terá uma ocorrência pontual 
sendo previsível que sejam necessários no total apenas 2 navios para efetuar esta 
atividade.  
 
Conclui-se assim que mesmo nas situações de pico, o impacte na qualidade do ar é 
pouco significativo, conduzindo a um aumento da poluição atmosférica muito restrito e 
pontual. Face ao exposto, os impactes na qualidade do ar resultantes da fase de 
construção do Projeto de Alteração da Capacidade de Armazenagem de GPL do 
Terminal da OZ Energia podem ser classificados em negativos, temporários, 
reversíveis e de magnitude reduzida. 
 
 
 
 
5.3 Fase de Exploração 

Na fase de exploração do Projeto de Alteração da Capacidade de Armazenagem de GPL 
no Terminal da Trafaria da OZ Energia não são expectáveis impactes na qualidade do ar, 
associados ao funcionamento dos novos reservatórios e sistema de bombagem dado que 
estes não produzem emissões gasosas. 
 
Desta forma os potenciais impactes estão relacionados com a circulação de camiões-
cisterna para expedição do GPL e a circulação de navios para abastecimento do Terminal 
com GPL. 
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Associado ao transporte marítimo e rodoviário existe a emissão de alguns poluentes 
atmosféricos resultantes da combustão do combustível usado sendo os principais as 
partículas totais em suspensão, os óxidos de azoto, o monóxido de carbono, o dióxido de 
enxofre e os compostos orgânicos voláteis. 
 
Com a implementação do projeto em estudo prevê-se um ligeiro aumento do tráfego 
marítimo total do Terminal face à situação atual, que passará dos atuais 35 navios/ano 
para 37 navios/ano, o que corresponde a um incremento de cerca de 6%, o que se 
traduzirá num impacte negativo e reduzido na qualidade do ar. 
 
Relativamente à circulação de veículos-cisterna, o funcionamento do Terminal da Trafaria 
após a implementação do projeto registará uma diminuição do tráfego anual de  
6340 veículos para 5457 veículos, o que corresponde a uma diminuição de cerca de 13% 
no tráfego rodoviário total do Terminal. 
 
Mais concretamente, com a implementação do projeto em estudo prevê-se uma redução 
anual de 922 viagens de veículos-cisterna, que atualmente abastecem o Terminal de 
GPL a partir de Espanha, o que se traduzirá na eliminação da emissão de poluentes 
atmosféricos associados só ao percurso em território nacional de aproximadamente  
594 mil km (valor calculado admitindo uma distância de 644 km entre Vila Real de Sto. 
António e o Terminal da Trafaria). 
 
Aplicando a esta distância os fatores de emissão típicos associados à circulação de 
veículos pesados, com a implementação do projeto em estudo será possível evitar a 
emissão anual de respetivamente 1,4 t; 2,0 t e 0,1 t de monóxido de carbono, óxidos de 
azoto e partículas. 
 

Quadro V. 13 – Emissões de Poluentes Eliminadas 

Poluente Fator de Emissão(1) 
(g/km.veiculo) Quantidade (t) 

CO 2,35 ≈ 1,4 

NOx 3,37 ≈ 2,0 

Partículas 0,13 ≈ 0,1 
(1) Fonte: Copert 

 
 
Face ao exposto, conclui-se que os impactes na qualidade do ar resultantes da fase de 
exploração do projeto circunscrevem-se apenas a alterações de tráfego e podem ser 
classificados globalmente em positivos, permanentes, reversíveis e de magnitude 
moderada. 
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5.4 Fase de Desativação 

No caso de uma eventual desativação do Projeto de Alteração da Capacidade de 
Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ Energia no âmbito da desativação 
do Terminal no final do respetivo período de vida útil, considera-se apenas a situação 
referente ao desmantelamento físico do Terminal, dado que o funcionamento da 
instalação não dispõe de fontes fixas de emissão. 
 
No que se refere aos impactes resultantes da realização das obras para 
desmantelamento do Terminal, prevê-se que estes sejam negativos mas reduzidos, 
temporários e reversíveis e muito localizados.  
 
Estes impactes dever-se-ão essencialmente ao tráfego de camiões e à movimentação de 
máquinas afetas ao desmantelamento. Estes processos darão origem à emissão de NOx, 
SO2, CO e partículas, a curtas distâncias do local.  
 
A emissão destes poluentes poderá provocar alterações locais na qualidade do ar, cuja 
intensidade dependerá das características dos equipamentos e do tipo e duração dos 
trabalhos. É no entanto de referir que estes impactes terão um carácter temporário, 
apenas se estendendo durante o período de desativação.  
 
Uma vez concluída a intervenção de desativação e caso no local não seja instalada uma 
atividade geradora de emissões difusas ou fixas, os impactes na qualidade do ar são 
positivos, permanentes, reversíveis mas reduzidos dada a sua significância, quando 
comparado com as fontes emissoras existentes na envolvente. 
 
 
 
 
5.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero é entendida como a situação em que não se implementa o Projeto de 
Alteração da Capacidade de Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ 
Energia. Neste caso, e em termos de qualidade do ar, mantêm-se as condições 
encontradas na situação de referência pelo que os impactes são classificados de 
inexistentes. 
 
 
 
 
5.6 Conclusões 

Os impactes na qualidade do ar nas fases de construção e de desativação do projeto 
derivam do tráfego de veículos pesados, necessários para o transporte 
fundamentalmente de materiais, máquinas e equipamentos, apresentando-se não 
significativos conforme é possível constatar da análise dos Quadro V. 14 e Quadro V. 16. 
 
Quanto à fase de exploração do projeto, os impactes globalmente são positivos e 
significativos devido a uma redução substancial na emissão de poluentes atmosféricos 
associado ao tráfego rodoviário para transporte de GPL para o Terminal (Quadro V. 15). 
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Quadro V. 14 – Síntese de Impactes na Qualidade do Ar na Fase de Construção 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Movimentação de terras - Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certo 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(13) 

Tráfego de camiões - Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certo 
(3) 

Diário 
(3) 

Moderado 
(3) 

Não 
confinado 

(3) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(16) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 
 
 

Quadro V. 15 – Síntese de Impactes na Qualidade do Ar na Fase de Exploração 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade de 
Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Redução do tráfego de 
veículos-cisterna  

+ Direto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Reversível 
(1) 

Certo 
(3) 

Diário 
(3) 

Moderado 
(3) 

Não 
Confinado 

(3) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

S 
(19) 

Aumento do tráfego de 
navios de GPL 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporária 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certo 
(3) 

Raro 
(1) 

Raro 
(1) 

Não 
Confinado 

mas 
localizado  

(2) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(10) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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Quadro V. 16 – Síntese de Impactes na Qualidade do Ar na Fase de Desativação 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Tráfego de camiões - Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certo 
(3) 

Diário 
(3) 

Moderado 
(3) 

Não 
confinado 

(3) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(16) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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5.7 Impactes Cumulativos 

Não se preveem impactes cumulativos significativos ao nível da qualidade do ar, dado 
que o acréscimo de movimentações de navios não terá repercussões nas emissões 
atmosféricas a nível regional.  
 
Por outro lado, ir-se-á verificar um decréscimo do tráfego de camiões cisterna de 
transporte de GPL para o Terminal da Trafaria numa área onde já existem grandes vias 
de circulação automóvel, o que por si só será uma melhoria da situação existente. 
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6. AMBIENTE SONORO 

6.1 Metodologia 

A análise dos impactes no ambiente sonoro induzido pelo Projeto de Alteração da 
Capacidade de Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria foi efetuada para as fases 
de construção, exploração e desativação. 
 
Nesta avaliação foram consideradas as características de ocupação na envolvente do 
projeto, que de acordo com o levantamento da situação atual, constitui uma área 
relativamente afastada de núcleos populacionais. 
 
A avaliação dos impactes no ambiente sonoro durante a fase de exploração do Terminal 
da Trafaria foi realizada com base na potência sonora produzida pelo funcionamento das 
novas bombas a instalar. Dada a ausência de dados acústicos fiáveis para as novas 
bombas considerou-se a situação mais conservadora, que define que os novos 
equipamentos deverão respeitar um nível global de ruído máximo de 85 dB(A) a 1 metro 
de distância. 
 
Com base nesta informação e concentrando a energia acústica numa frequência média 
(500 Hz) foram elaborados mapas de ruído utilizando o programa de cálculo Cadna/A 
versão 3.3, que permite a visualização da área de influência acústica dos novos 
equipamentos. 
 
Para garantir uma correta modelação do sistema procedeu-se a uma definição rigorosa 
de todos os parâmetros necessários aos cálculos, tendo sido utilizada a Norma ISSO 
9613-2 “Acoustic – Attenuation of Sound Propagation Outdoors. Part 2 – General Method 
of Calculation”. 
 
Tendo em conta os níveis de ruído atuais registados em cada um dos recetores sensíveis 
assim como o valor do ruído produzido pelos novos equipamentos ruidosos a instalar foi 
possível estimar o incremento de ruido verificado com a implementação do projeto. 
 
A análise de impactes nas fases de construção e desativação foi realizada com base nos 
níveis de ruído típicos das ações a desenvolver. 
 
Foi ainda avaliada a Alternativa Zero, ou seja sem a implementação do projeto, bem 
como os impactes cumulativos associados.  
 
 
 
 
6.2 Fase de Construção 

Esta fase corresponde à execução dos trabalhos de instalação, que consistem 
essencialmente na montagem dos novos reservatórios de GPL e sistema de bombagem 
englobando atividades de escavação, movimentação de terras, circulação de máquinas e 
viaturas pesadas e operação de equipamentos ruidosos, prevendo-se que as 
perturbações mais significativas sejam pontuais e delimitadas no tempo e no espaço de 
influência. 
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Assim, o ruído gerado e apercebido durante as obras de construção dependerá bastante 
da duração desta fase e do tipo de máquinas e equipamentos a utilizar (ou seja, 
características e quantidade de equipamentos a utilizar, regimes de funcionamento, etc.), 
sendo a caracterização dos impactes acústicos previstos feita de forma qualitativa. 
 
No Quadro V. 17 apresentam-se, a título indicativo, os valores médios dos níveis sonoros 
apercebidos a diversas distâncias de equipamentos normalmente utilizados em 
atividades de construção civil. 
 

Quadro V. 17 – Níveis Sonoros LAeq Típicos (valores médios) a Diversas Distâncias de 
Equipamentos, em dB(A) 

Equipamentos  
Distância à Fonte Sonora 

15 m 30 m 60 m 120 m 250 m 500 m 

Escavadoras 85 81 75 67 < 58 < 52 

Camiões 82 78 72 64 < 55 < 50 

Centrais de betão 80 76 70 62 < 53 < 47 

Gruas (fixas ou móveis) 75 71 65 57 < 48 < 42 

Geradores 77 73 67 59 < 50 < 44 

Compressores 80 76 70 62 < 53 < 47 
NOTA: Valores médios para fontes sonoras com emissão omnidirecional, a alturas de 1,5m do solo, e 
terreno moderadamente absorvente sonoro entre as fontes e os recetores. 

 
 
De acordo com o quadro anterior, e dado o afastamento entre os recetores sensíveis e os 
limites da área de projeto é de prever que junto dos primeiros não sejam atingidos níveis 
sonoros acima dos 58 dB(A), que é o valor indicativo para a incomodidade. De facto, o 
recetor sensível mais próximo encontra-se a mais de 300 m a poente da área do projeto. 
 
Sublinhe-se, que os trabalhos de construção civil estão classificados como “atividades 
ruidosas temporárias” (Art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007), e que para estas a 
regulamentação em vigor (Art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007) não estabelece limites 
para os níveis sonoros originados por atividades ruidosas temporárias, desde que sejam 
respeitados os períodos de ocorrência indicados, proibindo apenas o seu exercício nas 
proximidades de edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias 
úteis entre as 20 e as 8 horas, de escolas, durante o respetivo horário de funcionamento 
e de hospitais ou estabelecimentos similares, salvo mediante autorização especial, em 
casos devidamente justificados (Art.º 15.º). 
 
O transporte de materiais e equipamentos implicará também um eventual impacte sonoro 
nas habitações localizadas ao longo das estradas utilizadas pelos veículos pesados. 
Prevê-se que durante a fase de construção do projeto em estudo, o tráfego médio diário 
de veículos seja de 5 veículos ligeiros e de 4 camiões pesados. 
 
No transporte de materiais e equipamentos serão utilizadas sempre que possível vias que 
não atravessem povoações como vias rápidas e autoestradas. Apenas localmente, e por 
inexistência de alternativas, será atravessada a povoação de Murfacém, que regista a 
presença de habitações junto à via rodoviária. 
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Deste modo, o aumento de tráfego devido à construção do Projeto de Ampliação da 
Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria não terá qualquer impacte nos níveis 
sonoros atuais gerados pelas vias de grande circulação. 
 
Apenas na via de acesso ao Terminal da Trafaria da OZ Energia, que apresenta 
ocupação na envolvente, a circulação de tráfego associado à construção do projeto 
poderá originar pontualmente um ligeiro aumento dos níveis de ruído, mas que não 
conduzirão a qualquer alteração significativa dos níveis globais de ruído atual, uma vez 
que atualmente o tráfego de veículos pesados associado ao funcionamento do Terminal é 
da ordem dos 18 veículos-cisterna/dia. 
 
Deste modo, os impactes no ambiente sonoro associado à ampliação do Terminal são 
classificados de negativos, temporários, reversíveis e de magnitude reduzida para a 
generalidade dos recetores sensíveis da área envolvente, com exceção das habitações 
de Murfacém localizadas junto à via de acesso ao Terminal para as quais se estima um 
impacte moderado. 
 
 
 
 
6.3 Fase de Exploração 

O funcionamento do Terminal da Trafaria na sua configuração atual envolve alguns 
equipamentos ruidosos, estando o perfil de emissões da instalação dependente do 
horário da circulação dos veículos-cisterna e das operações de descarga / carga de 
navios de transporte de produtos. 
 
Deste modo, a avaliação de impactes visa a determinação do nível de emissão dos novos 
equipamentos ruidosos a instalar no Terminal e a verificação do cumprimento dos valores 
limites definidos no Edital n.º 235/2013 da Câmara Municipal de Almada, que estabelece 
critérios de exposição máxima: 
 

• Para o ponto P1, o parâmetro Lden não excede os 55 dB(A) e o parâmetro Ln não 
excede os 45 dB(A); 

• Para o ponto P2, o parâmetro Lden não excede os 60 dB(A) e o parâmetro Ln não 
excede os 50 dB(A). 

 
 
O Regulamento Geral do Ruído estabelece como critério de impacte garantir que a 
diferença entre o ruído ambiente corrigido e o ruído residual não excede os 5 dB(A) para 
o período diurno, 4 dB(A) para o período do entardecer e 3 dB(A) para o período noturno. 
Sendo estes valores válidos para a situação de laboração em contínuo como é o 
presente caso. 
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a) Ruído Particular do Projeto 
 
Na determinação dos impactes na fase de exploração considerou-se o ruído produzido 
pelos equipamentos ruidosos a instalar no Terminal através da aplicação do modelo de 
simulação Cadna/A.  
 
Com base nos dados de potência sonora dos novos equipamentos foram calculados os 
valores de ruído particular e os respetivos parâmetros Ld, Le, Ln e Lden para cada um dos 
recetores sensíveis caracterizados na situação de referência.  
 
Para o efeito assumiu-se que as fontes sonoras a instalar (três bombas sendo uma de 
reserva) do futuro Terminal podem ser simuladas por fontes sonoras a 1,5 m de altura 
acima do solo, e emitindo em todos os casos a uma frequência média de 500 Hz. Esta 
frequência é usada normalmente em estudos deste tipo pois garante uma boa 
capacidade de propagação, permitindo uma avaliação conservativa. 
 
Do mesmo modo, embora as novas bombas fiquem instaladas abaixo do nível do solo, 
optou-se por considerar a fonte sonora a uma altura de 1,5 m pois corresponde à 
situação mais desfavorável. 
 
O Quadro V. 18 apresenta os parâmetros de cálculo usados no programa Cadna/A para 
efetuar as previsões do ruído particular em cada um dos recetores. 
 

Quadro V. 18 – Parâmetros de Cálculo Utilizados na Simulação da Propagação do Ruído 

PROGRAMA DE CÁLCULO AUTOMÁTICO 
Cadna/A Datakustik 
ALGORÍTMO DE CÁLCULO 
Norma “ISO 9613: Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors, Part 2: General 
method of calculation”, indicada no Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho e recomendada pela 
Agência Portuguesa do Ambiente 
MODELAÇÃO OROGRÁFICA DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE EDIFÍCIOS COM OCUPAÇÃO SENSÍVEL 
Baseada na cartografia digital do terreno 
CARACTERÍSTICAS DO TERRENO SOBRE O QUAL OCORRE A PROPAGAÇÃO SONORA 
Medianamente absorvente sonoro (Coef. de absorção sonora, αméd. ≈ 0,5/0,6) 
MALHA DE CÁLCULO 
Quadrícula de cálculo: 5 m x 5 m ; Altura relativa ao solo: 4,0 m 
FENÓMENOS DE REFLEXÃO ASSOCIADOS AOS OBSTÁCULOS À PROPAGAÇÃO SONORA 
N.º DE REFLEXÕES: 2 
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO  
Característica das fontes: centrada na banda dos 500 Hz 
Potência acústica unitária das fontes: 
Lw = 100.6 dB(A) 
Altura das fontes: 1.5 m 
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No Quadro V. 19 apresentam-se os níveis sonoros de ruído particular obtidos para cada 
um dos recetores sensíveis devido ao funcionamento das novas bombas de GPL e para o 
caso de estas funcionarem em contínuo durante 24h. 
 

Quadro V. 19 – Níveis de Ruído Particular  

Ponto de 
Medição 

Período 
Diurno  

Ld (dB(A)) 

Período do 
Entardecer 
Le (dB(A)) 

Período 
Noturno 

Ln (dB(A)) 
Lden 

P1 23.6 23.6 23.6 29.9 

P2 12.8 12.8 12.8 19.1 

 
 
Da observação do quadro conclui-se que o funcionamento das novas bombas provoca 
nos recetores sensíveis mais próximos níveis de ruído muito reduzidos e com valores 
claramente abaixo do ruído residual verificado atualmente. Todos os valores se 
encontram dentro do limite estabelecido no zonamento acústico da Câmara. 
 
De salientar que os resultados obtidos traduzem condições conservativas de 
geração/propagação de ruído, o que inclui o funcionamento simultâneo das bombas e 
que a duração da emissão é de 24 h (situação que tipicamente não acontece). 
 
Nas FIG. V. 1 e FIG. V. 2 apresentam-se, os mapas de ruído para o indicador de ruído 
Lden e Ln do ruído particular e para as condições referidas. 
 
Da observação dos mapas conclui-se que: 

• A topografia da zona isola naturalmente as fontes de ruído relativamente aos 
recetores mais próximos; 

• Valores de Lden > 60 dB(A) e Ln > 55 dB(A) ocorrem apenas no interior dos limites 
do Terminal da Trafaria; 

• Os recetores sensíveis mais próximos estão a uma distância demasiado elevada 
para ouvirem os novos equipamentos a funcionar, estando portanto fora do seu 
raio de influência; 

• Fora do limite do Terminal os valores de ruído calculados situam-se dentro dos 
valores limite para zonas sensíveis. 
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FIG. V. 1 – Mapa de Ruído Para o Indicador de Ruído Lden 
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FIG. V. 2 – Mapa de Ruído Para o Indicador de Ruído Ln  
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b) Ruído Ambiente nos Recetores 
 
Os níveis sonoros do ruído ambiente na fase de exploração do projeto resultam da soma 
logarítmica dos níveis sonoros atuais registados nas medições efetuadas com os níveis 
sonoros correspondentes ao ruído particular resultante do funcionamento das novas 
bombas. 
 
Nos Quadro V. 20 e Quadro V. 21 apresentam-se os níveis de ruído ambiente previstos 
em cada um dos pontos de medição tendo em conta os pressupostos acima descritos, e 
para as situações com e sem operação de descarga do navio. 
 

Quadro V. 20 – Níveis Sonoros de Ruído Ambiente (dB(A)) Previstos Sem Trasfega de Navio 

Pontos 
de 

Medição 

Ruído Residual (R.R.) 

Ruído atual do terminal sem 
trasfega 

Ruído Particular (R.P.) Ruído Ambiente (R.A.)(1) 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

P1 50 46 43 51 22,5 22,5 22,5 28,8 50 46 43 51 

P2 53 48 44 54 12,7 12,7 12,7 19,0 53 48 44 54 
(1) – Adição logarítmica dos níveis sonoros R.R. e R.P. 

 

Quadro V. 21 – Níveis Sonoros de Ruído Ambiente (dB(A)) Previstos Com Trasfega de Navio 

Pontos 
de 

Medição 

Ruído Residual (R.R.) 

Ruído atual do terminal com 
trasfega 

Ruído Particular (R.P.) Ruído Ambiente (R.A.)(1) 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

P1 50 47 46 53 22,5 22,5 22,5 28,8 50 47 46 53 

P2 56 50 45 56 12,7 12,7 12,7 19,0 56 50 45 56 
(1) – Adição logarítmica dos níveis sonoros R.R. e R.P. 

 
 
Como se conclui da observação dos quadros anteriores, o funcionamento dos novos 
equipamentos, mesmo considerando as condições mais desfavoráveis permite o 
cumprimento dos valores limite definidos para cada um dos locais na Carta de 
Zonamento Acústico nas condições de operação normal do Terminal (sem operação de 
trasfega do navio). 
 
Relativamente ao critério de incomodidade, os Quadro V. 22 e Quadro V. 23 apresentam 
a diferença entre o ruído ambiente para cada cenário com e sem o projeto em análise: 
 

Quadro V. 22 – Impactes Sonoros Previstos Sem a Trasfega do Navio 

Pontos 
de 

Medição 

Impactes 

Ld Le Ln 

P1 0 0 0 

P2 0 0 0 
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Quadro V. 23 – Impactes Sonoros Previstos Com a Trasfega do Navio 

Pontos 
de 

Medição 

Impactes 

Ld Le Ln 

P1 0 0 0 

P2 0 0 0 

 
 
Como seria de prever o ruído proveniente do novo sistema de bombagem apresenta um 
impacte nulo, o que significa que os recetores sensíveis não irão sentir qualquer aumento 
do nível de ruído ambiente. 
 
Além disso, a implementação do projeto permitirá uma redução do tráfego anual global de 
veículos-cisterna associados ao funcionamento da instalação de 883 veículos-cisterna ou 
seja cerca de 3 veículos-cisterna por dia, o que implicará um impacte positivo no 
ambiente sonoro nos recetores sensíveis localizados ao longo da via de acesso ao 
Terminal da Trafaria (povoação de Murfacém), prevendo-se um decréscimo de 0,5 dB(A) 
no ruído particular. 
 
De acordo com as medições recolhidas em campo não foi possível distinguir qualquer 
ruído proveniente da movimentação de embarcações, não será portanto expectável que o 
aumento de tráfego marítimo (6%) venha a causar alguma perturbação no ambiente 
sonoro atual. 
 
Tendo em conta os resultados das simulações realizadas nas condições mais 
desfavoráveis de funcionamento do Terminal após implementação do projeto assim como 
o fato de se registar uma redução de tráfego rodoviário, conclui-se que os impactes no 
ambiente sonoro da envolvente são inexistentes com exceção dos recetores sensíveis da 
povoação de Murfacém, onde o impacte é classificado de positivo, reduzido, 
permanente e reversível. 
 
Conclui-se assim que o funcionamento do Terminal com os novos equipamentos 
instalados não vai alterar o ambiente na sua envolvente de forma percetível e que os 
níveis gerados estarão dentro dos limites legais. 
 
 
 
 
6.4 Fase de Desativação 

Na fase de desativação, os níveis sonoros gerados estão à semelhança da fase de 
construção, associados à circulação de máquinas e viaturas pesadas relacionadas com 
as operações necessárias à desmontagem de estruturas e transporte do material. 
 
Na ausência de informação relativa às variáveis acima referidas não é viável, na presente 
fase do projeto, efetuar uma previsão quantificada rigorosa dos níveis sonoros 
apercebidos nos recetores com interesse. 
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Em todo o caso, o ruído associado a esta fase deverá ser da ordem do previsto para a 
fase de construção, uma vez que se prevê que as atividades envolvidas sejam 
semelhantes embora com uma duração superior no tempo. 
 
Classificam-se assim os impactes acústicos desta fase de negativos, reduzidos, 
temporários e reversíveis e no caso dos recetores situados na povoação de Murfacém 
como moderados. 
 
Por outro lado, a desativação do Terminal, caso esta área não seja ocupada por outra 
atividade geradora de ruído, representa a ocorrência de impactes acústicos positivos, de 
magnitude reduzida, permanentes e reversíveis pois, conforme se verificou atrás, a 
exploração do Terminal não origina impactes significativos. 
 
 
 
 
6.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero ou seja a não implementação do Projeto de Alteração da Capacidade 
de Armazenagem de GPL do Terminal da Trafaria da OZ Energia traduz-se em termos do 
ambiente sonoro num impacte negativo, reduzido, permanente e reversível junto dos 
recetores sensíveis da povoação de Murfacém dado que não serão implementadas as 
alterações que permitirão um aumento do transporte por navio e consequentemente uma 
diminuição do tráfego de veículos pesados. 
 
 
 
 
6.6 Conclusões  

Nos Quadro V. 24, Quadro V. 25 e Quadro V. 26 apresenta-se, respetivamente, a síntese 
de impactes no ambiente sonoro associados ao projeto nas fases de construção, 
exploração e desativação. 
 
Constata-se que os impactes são maioritariamente não significativos apresentando-se 
apenas como positivos e significativos no caso dos recetores sensíveis da povoação de 
Murfacém na fase de exploração. 
 
 
 
 
6.7 Impactes Cumulativos 

Em termos cumulativos no ambiente sonoro não é expectável que o projeto em estudo 
tenha qualquer influência, uma vez que na envolvente se desenvolve um conjunto de 
atividades por si geradoras de níveis de ruído superiores assim como o aumento de 
tráfego de navios não tem qualquer significado no cômputo geral do tráfego do Porto de 
Lisboa ou do tráfego fluvial entre Lisboa e a Trafaria. 
 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00 Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo V 

47 

 
 
 

Quadro V. 24 – Síntese de Impactes no Ambiente Sonoro na Fase de Construção 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade de 
Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Perturbações na 
população envolvente 
derivado das atividades 
de construção 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado  
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(13) 

Afetação do ruído 
ambiente devido à 
circulação de camiões 
(Murfacém) 

- Direto 
Moderada 

(3) 
Temporário 

(1) 
Reversível 

(1) 
Certa 

(3) 
Diária 

(3) 
Moderado  

(3) 

Não 
confinado 

mas 
localizado 

(2) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

S 
(17) 

Afetação do ruído 
ambiente devido à 
circulação de camiões 
(outros recetores) 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Provável 
(2) 

Diária 
(3) 

Moderado  
(2) 

Não 
confinado 

mas 
localizado 

(2) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(13) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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Quadro V. 25 – Síntese de Impactes no Ambiente Sonoro na Fase de Exploração 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Afetação do ambiente 
sonoro devido ao 
tráfego rodoviário 
(Murfacém) 

+ Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Diário 
(3) 

Moderado  
(3) 

Localizado 
(2) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(16) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 
 

Quadro V. 26 – Síntese de Impactes no Ambiente Sonoro na Fase de Desativação 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Perturbações na 
população envolvente 
derivado das atividades 
de desmantelamento 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado  
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(13) 

Afetação do ruído 
ambiente devido à 
circulação de camiões 
(Murfacém) 

- Direto 
Moderada 

(3) 
Temporário 

(1) 
Reversível 

(1) 
Certa 

(3) 
Diária 

(3) 
Moderado  

(3) 

Não 
confinado 

mas 
localizado 

(2) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

S 
(17) 

Afetação do ruído 
ambiente devido à 
circulação de camiões 
(outros recetores) 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Provável 
(2) 

Diária 
(3) 

Moderado  
(2) 

Não 
confinado 

mas 
localizado 

(2) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(13) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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7. RESÍDUOS E CONTAMINAÇÃO DE SOLOS 

7.1 Metodologia 

A avaliação de impactes em termos de resíduos e contaminação de solos foi 
desenvolvida para as fases de construção, exploração e desativação do projeto em 
estudo. 
 
Identificaram-se os resíduos produzidos em cada uma das fases do projeto e analisou-se 
o seu impacte no sistema de gestão existente no Terminal da Trafaria. 
 
Ao nível da contaminação dos solos avaliaram-se as atividades desenvolvidas em cada 
uma das fases de projeto e o seu potencial impacte neste descritor. 
 
Adicionalmente foi analisada a Alternativa Zero e os impactes cumulativos. 
 
 
 
 
7.2 Resíduos  

7.2.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no 
Terminal da Trafaria da OZ Energia, prevê-se a produção dos resíduos indicados no 
Quadro V. 27.  
 
Neste quadro apresentam-se ainda os respetivos códigos LER (Lista Europeia de 
Resíduos) e a classificação quanto à perigosidade, de acordo com a Portaria n.º 
209/2004, de 3 de Março, bem como os destinos previstos, cuja gestão será assegurada 
por entidades devidamente licenciadas e autorizadas para o efeito. 
 

Quadro V. 27 – Resíduos Previstos para a Fase de Construção 

Tipo de Resíduo Código 
LER (1) 

Quantidade 
(t) 

Destino 

Óleos usados* 13 02 05 0.1 R9 – Valorização 
Resíduos de tintas com solventes* 14 06 05 0.3 D10 – Incineração 
Embalagens de papel e cartão 15 01 01 0.2 R3 – Reciclagem  
Embalagens de plástico 15 01 02 0.2 R3 – Reciclagem 
Embalagens de madeira 15 01 03 0.1 R1 – Valorização energética  
Embalagens metálicas 15 01 04 1 R4 – Reciclagem  
Embalagens contaminadas com substâncias 
perigosas* 15 01 10 0.4 R4 – Reciclagem  

Absorventes e materiais filtrantes contaminados* 15 02 02 0.1 D10 – Incineração 
Sucata de cabos elétricos 17 04 11 1 R4 – Reciclagem 

Betão 17 01 01 0.2 R5 - Reciclagem/recuperação de 
outras matérias inorgânicas 

Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo 
misturas de resíduo 

20 03 01 1 D1 – Aterro  

* - Resíduos classificados como perigosos 
(1) - De acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março  
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Da análise do quadro anterior verifica-se que os resíduos produzidos correspondem 
essencialmente a resíduos de embalagens e resíduos de construção e demolições, 
integrados respetivamente nos capítulos 15 e 17 da LER, a maioria dos quais são 
classificados como resíduos não perigosos. 
 
Em menor quantidade, ocorrerá a produção de óleos usados e resíduos de tintas com 
solventes, os quais fazem parte integrante dos Capítulos 13 e 14 da LER, 
respetivamente, sendo classificados como resíduos perigosos. 
 
Durante esta fase existe ainda a produção de alguns resíduos urbanos e equiparados, 
integrados no Capítulo 20 da LER sendo classificados como resíduos não perigosos. 
 
Constata-se assim que a maioria dos resíduos produzidos durante a fase de construção 
são não perigosos. Adicionalmente, durante esta fase será adotado um sistema de 
gestão de resíduos, que cumpra o estabelecido no regime geral da gestão de resíduos, 
bem como na restante legislação em vigor aplicável. 
 
Tendo em consideração a tipologia e a quantidade de resíduos previsíveis, não é 
expectável que a sua produção atinja valores tão elevados que não possam ser 
absorvidos e adequadamente geridos pelos sistemas/operadores de gestão existentes na 
região. 
 
Desta forma, e tendo em conta que os resíduos serão encaminhados para destino final 
adequado, e a sua produção é diluída ao longo da empreitada que se prevê de 12 meses, 
os impactes apesar de negativos, são reduzidos, temporários, reversíveis e de 
magnitude reduzida face à tipologia e quantidades geradas. 
 
 
 
 
7.2.2 Fase de Exploração 

Após a entrada em funcionamento do Projeto de Alteração da Capacidade de 
Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da Oz Energia não ocorrerá alteração na 
tipologia dos resíduos produzidos, mantendo-se a produção atual descrita na 
caracterização da situação de referência com exceção dos Outros óleos de motores, 
transmissão e lubrificação (código LER 13 02 08), que se estima que registe um aumento 
de cerca de 0,5 ton/ano. 
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Quadro V. 28 – Produção de Resíduos Antes e Após Implementação do Projeto 

Código LER Resíduo Quantidade 
Atual (t) 

Quantidade 
Futura (t) Destino 

13 02 08 Outros óleos de motores, transmissão e lubrificação 4,30 4,80 R13 

13 05 07 Água com óleo proveniente dos separadores 
óleo/água 13,10 13,10 R9 

15 01 02 Embalagens de plástico 5,46 5,46 R13 

16 07 08 Resíduos contendo hidrocarbonetos 1,96 1,96 R13 

16 10 01 
Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias 
perigosas 4,82 4,82 R13 

17 01 07 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos não abrangidos em 17 01 06 15,44 15,44 D1 

20 02 01 Resíduos biodegradáveis 24,4 24,4 D15 
Legenda: 
D1 – Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo aterro sanitário) 
R9 – Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos 
R13 – Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 

 
 
Desta forma, este ligeiro aumento será passível de integração no atual sistema de gestão 
de resíduos do Terminal nomeadamente em termos de procedimentos de 
manuseamento, condições de armazenagem e destino final. 
 
De referir, que atualmente os resíduos produzidos no Terminal da Trafaria da OZ Energia 
são eliminados ou valorizados no exterior da instalação, não sendo sujeitos a nenhuma 
operação no interior do Terminal. Os operadores responsáveis pelo transporte e destino 
final dos resíduos estão licenciados para o efeito. 
 
Todas as operações de gestão dos resíduos produzidos no Terminal da OZ Energia após 
o Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL, considerando a sua recolha, transporte, 
armazenagem, tratamento, valorização e eliminação, continuarão a ser devidamente 
integrados no atual Sistema de Gestão de Resíduos do Terminal.  
 
Face ao exposto e uma vez que não existe alteração na tipologia de resíduos produzidos, 
sendo que o aumento de resíduos é pouco significativo e o facto de estar garantido um 
destino final adequado, classificam-se os impactes nos resíduos em negativos, 
permanentes, irreversíveis mas de magnitude reduzida. 
 
 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 

Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo V Rev.00 

52

 
 
7.2.3 Fase de Desativação 

Caso se verifique uma eventual desativação do projeto no âmbito do desmantelamento 
do Terminal da Trafaria da OZ Energia no final do respetivo período de vida útil, registar-
se-ão impactes ao nível dos resíduos. Estes impactes deverão ser avaliados em duas 
fases distintas, nomeadamente durante o desmantelamento da instalação e após o 
desmantelamento, uma vez que têm classificações distintas. 
 
Durante o desmantelamento do Terminal ocorrerão no geral resíduos das tipologias 
indicadas para a fase de construção, sendo expectável dada a dimensão da instalação, 
que os quantitativos de resíduos sejam elevados. 
 
Apesar do seu manuseamento e encaminhamento ter de obedecer às normas 
estabelecidas na legislação em vigor respeitante aos resíduos, devido às quantidades 
expectáveis, os impactes são considerados de negativos, temporários, reversíveis e 
de magnitude elevada. 
 
Após o desmantelamento, e na ausência do Terminal ou de outra instalação cujo 
funcionamento produza resíduos, os impactes são classificados de inexistentes. 
 
 
 
 
7.2.4 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero corresponde à não concretização do projeto e implica a manutenção 
da situação atual, pelo que os impactes nos resíduos são classificados de inexistentes. 
 
 
 
 
7.2.5 Conclusões 

Na fase de construção (Quadro V. 29), a produção de resíduos é temporária e reversível, 
enquanto que na fase de exploração (Quadro V. 30), a produção de resíduos será 
permanente embora numa escala muito reduzida e deriva das atividades de 
funcionamento dos equipamentos mais concretamente das novas bombas de GPL. Em 
ambas as fases, os impactes nos resíduos são considerados não significativos. 
 
No que diz respeito à fase de desativação (Quadro V. 31), os impactes existem apenas 
durante o desmantelamento do Terminal em que se apresentam significativos dado os 
quantitativos que é expectável serem gerados durante este processo.  
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Quadro V. 29 – Síntese de Impactes nos Resíduos na Fase de Construção 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade de 
Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Produção de Resíduos 
derivados das 
atividades de 
construção 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Diário 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(12) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 
 

Quadro V. 30 – Síntese de Impactes nos Resíduos na Fase de Exploração 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do 
Recurso Afetado 

e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Produção de Resíduos 
derivados das 
atividades de 
funcionamento dos 
novos equipamentos 

- Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(12) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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Quadro V. 31 – Síntese de Impactes nos Resíduos na Fase de Desativação 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Produção de Resíduos  
durante o 
desmantelamento do 
Terminal 

- Direto Elevada 
(5) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Diário 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

S 
(17) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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7.2.6 Impactes Cumulativos 

O presente projeto não implicará um aumento significativo da produção atual de resíduos 
devido à implantação dos novos quatro reservatórios de GPL e das respetivas novas 
bombas.  
 
O impacte cumulativo face aos resíduos atualmente produzidos na região onde se insere 
o projeto pode ser considerado inexistente pois tratam-se de valores diminutos em 
termos absolutos e relativos. 
 
 
 
 
7.3 Contaminação de Solos  

7.3.1 Fase de Construção 

Durante esta fase, os solos são suscetíveis de sofrerem contaminação em consequência 
das seguintes ações: 
 

• Movimentação de solos eventualmente contaminados e que poderão afetar outras 
áreas; 

• Movimentação de produtos que provoquem poluição, nomeadamente óleos, 
combustíveis, etc…; 

• Produção de resíduos com origem nas atividades de construção. 
 
 
Na descrição da situação de referência verificou-se que apenas as amostras de solo 
recolhidas nas sondagens efetuadas na zona do cais (intercetor de águas sujas e antiga 
zona de carga de químicos – plataforma 5) e na antiga ilha de carga de camiões 
(plataforma 2), apresentaram compostos em concentrações superiores aos standards de 
Ontário para hidrocarbonetos. 
 
Constata-se assim que as contaminações registadas encontram-se em zonas localizadas 
do Terminal, afastadas da zona de intervenção do projeto (plataforma 3). De salientar, 
que na plataforma 2, a contaminação é “travada” pela camada de argila evitando assim a 
sua dispersão para as plataformas a cotas inferiores. 
 
Por outro lado, tendo em conta que se desconhece a origem dos solos utilizados na 
construção do aterro e que serão movimentados para instalação dos novos reservatórios 
e bombas e de forma a evitar que constituem potenciais fontes de contaminação, estes 
solos serão removidos do local, devidamente acondicionados e conduzidos a destino final 
adequado, não sendo reutilizados na construção. 
 
Tendo em conta a possibilidade de contaminação pontual dos solos com hidrocarbonetos 
nas zonas do projeto devido a derrames acidentais de máquinas e/ou veículos, durante 
esta fase irá existir um acompanhamento adequado para identificação destas eventuais 
situações, e de procedimentos que permitam controlar o derrame evitando que este afete 
outras áreas. 
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Finalmente é ainda de referir que a armazenagem temporária de resíduos no interior do 
Terminal da OZ Energia, que poderia contribuir para a ocorrência de alguns impactes 
negativos nos solos é realizada em áreas adequadas e devidamente dimensionadas, 
evitando assim situações de contaminação do recurso solo. 
 
O impacte global previsto será assim, negativo, embora reduzido devido à área de 
intervenção ser muito limitada, temporário e reversível. 
 
 
 
 
7.3.2 Fase de Exploração 

Em situação normal de operação do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no 
Terminal da OZ Energia, não se preveem impactes no estado de contaminação dos 
solos, na medida em que o projeto integra as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) e 
por outro lado o produto armazenado (GPL) é um gás nas condições normais de pressão 
e temperatura pelo que qualquer eventual derrame, será rapidamente evaporado não 
originando qualquer contaminação do solo. 
 
Além disso, é de salientar o facto das novas bombas se localizarem numa área 
impermeabilizada pelo que qualquer eventual derrame de óleos durante as operações de 
manutenção, não dará origem a contaminação de solos. 
 
Conclui-se assim que o projeto em estudo não terá qualquer implicação na situação atual 
de contaminação de solos, pelo que os impactes na fase de exploração são classificados 
de inexistentes. 
 
 
 
 
7.3.3 Fase de Desativação 

A eventual desativação do projeto em estudo, no âmbito da desativação global do 
Terminal da OZ Energia, no final do seu período de vida útil, implicará o 
desmantelamento de todos os edifícios, tanques de armazenagem e infraestruturas, 
sendo os principais impactes decorrentes da ocorrência de um derrame acidental e da 
movimentação de solos anteriormente contaminados. 
 
Classificam-se assim os impactes na contaminação de solos para a fase de desativação 
de negativos, elevados, temporários e reversíveis dada a dimensão da empreitada 
necessária para realização da desativação e a previsível afetação das áreas onde se 
registou a existência de contaminação. 
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7.3.4 Alternativa Zero 

No que respeita à contaminação de solos, a não concretização do projeto manterá, no 
geral, o descrito na situação de referência deste estudo, pelo que o impacte para a 
Alternativa Zero é classificado de inexistente. 
 
 
 
 
7.3.5 Conclusões 

Da análise dos Quadro V. 32 e Quadro V. 33 é possível constatar que os impactes na 
contaminação dos solos apenas ocorrem na fase de construção e de desativação e que 
em ambas as fases são não significativos e estão relacionados com eventual derrame de 
poluentes e resíduos ou movimentação de solos contaminados no Terminal. 
 
De salientar, que qualquer um deste impactes é passível de minimização com a adoção 
de medidas de gestão adequadas em obra e com uma adequada manutenção da 
maquinaria e veículos. 
 
 
 
 
7.3.6 Impactes Cumulativos 

No que respeita aos eventuais impactes cumulativos da contaminação de solos, a 
concretização do projeto decorrerá no interior dos limites atuais do Terminal da OZ 
Energia pelo que não se prevê a afetação de áreas exteriores e consequentes impactes 
cumulativos. 
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Quadro V. 32 – Síntese de Impactes na Contaminação de Solos na Fase de Construção 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do 
Recurso 

Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Movimentação de 
solos contaminados 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Improvável 
(1) 

Raro 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(8) 

Derrame acidental de 
poluentes / resíduos 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Improvável 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(9) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 
 

Quadro V. 33 – Síntese de Impactes na Contaminação de Solos na Fase de Desativação 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade de 

Ocorrência Frequência 

Valor do 
Recurso Afetado 

e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Derrame acidental de 
poluentes / resíduos 

- Direto Elevada 
(3) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(13) 

Movimentação de 
solos contaminados 

- Direto 
Moderada 

(3) 
Temporário 

(1) 
Reversível 

(1) 
Provável 

(2) 
Ocasional 

(2) 
Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável 

(1) 

NS 
(12) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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8. FATORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

8.1 Metodologia 

Com base na caracterização ecológica realizada, com recurso à fotografia aérea, ao 
trabalho de campo e bibliografia diversa consultada, identificaram-se e avaliaram-se os 
impactes nas fases de construção, exploração e desativação inerentes ao projeto. 
 
A avaliação de impactes teve em consideração as atividades previstas e as 
características do projeto.  
 
Foi ainda analisada a Alternativa Zero e os impactes cumulativos. 
 
 
 
 
8.2 Fase de Construção 

Sendo o projeto implementado em meio terrestre, as intervenções preconizadas irão 
implicar a afetação deste biótopo, que como descrito na situação de referência, no local 
de implantação dos novos reservatórios e sistema de bombagem, a área encontra-se 
amplamente intervencionada e artificializada, verificando-se a ausência quase total de 
coberto vegetal (com exceção dos taludes), sendo que apenas na envolvente exterior ao 
Terminal ocorrem biótopos mais naturais e que não serão afetados pelas intervenções 
previstas. 
 
Por outro lado, decorrendo as obras numa zona com forte presença humana e caráter 
industrial, as espécies de fauna terrestre e os vertebrados voadores (avifauna e 
quirópteros) potencialmente ocorrentes tendem a evitar o local e a envolvente imediata, 
não sendo assim afetadas pelos distúrbios causados na fase de construção, 
nomeadamente pelas escavações, montagem das estruturas e circulação dos camiões e 
dos trabalhadores. 
 
De salientar, que a área de intervenção do projeto integra-se num Terminal onde já 
existem outras estruturas, sobre área impermeabilizada e cujo funcionamento cria já 
habituação à presença humana para as espécies de fauna existentes. 
 
O próprio estaleiro da obra será colocado no interior do limite do Terminal e numa zona já 
impermeabilizada atualmente. 
 
Posto isto, e do ponto de vista da biologia e ecologia terrestre, os impactes podem ser 
classificados de inexistentes. 
 
No que respeita ao ecossistema aquático, não estão previstas quaisquer intervenções 
diretas do projeto no meio aquático, havendo lugar apenas à circulação de um navio duas 
vezes entre o Porto de Lisboa e o Terminal para transporte dos equipamentos de maior 
dimensão, o que não terá qualquer impacte nos ecossistemas aquáticos face ao número 
de navios e embarcações que anualmente circulam no Estuário do Tejo. 
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A eventual possibilidade de derrames de poluentes com o funcionamento das máquinas e 
veículos não é expectável que atinja o meio marinho, dadas as obras decorrerem numa 
plataforma afastada do Estuário. 
 
 
Face ao acima descrito, classificam-se os impactes na flora e fauna durante a fase de 
construção do projeto de inexistentes. 
 
 
 
 
8.3 Fase de Exploração 

No decorrer da fase de exploração, na área do Terminal da Trafaria, não estão previstos 
impactes diferentes dos que atualmente ocorrem, dado tratar-se de uma zona já muito 
artificializada e com ocupação humana permanente. 
 
O enquadramento paisagístico previsto para os novos reservatórios com cobertura dos 
mesmos com terra e plantação de vegetação permitirá a amenização do aspeto artificial 
da intervenção e a valorização de uma área do Terminal, que atualmente encontra-se 
praticamente em toda a sua extensão impermeabilizada. 
 
Além disso, a redução do tráfego de veículos-cisterna de transporte de GPL para o 
Terminal potencia a redução das perturbações sobretudo para os biótopos da envolvente, 
de maior naturalidade. 
 
No que diz respeito ao ecossistema aquático, o acréscimo previsto de dois navios por 
ano não é significativo, pelo que se considera que o mesmo não interfere com as 
comunidades aquáticas presentes no local e na envolvente. 
 
Em síntese os impactes podem ser classificados de inexistentes, no caso do biótopo 
aquático e positivos, mas reduzidos, permanentes e reversíveis, no caso do biótopo 
terrestre. 
 
 
 
 
8.4 Fase de Desativação 

A eventual desativação do projeto no âmbito do desmantelamento do Terminal da OZ 
Energia conduzirá a um impacte negativo nos fatores biológicos e ecológicos terrestres 
locais, devido à intensa atividade que envolverá, mas que devido à sua pouca relevância 
terá uma magnitude reduzida, além de ser temporário e reversível. 
 
 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00 Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo V 

61

 
 
8.5 Alternativa Zero 

A alteração das condições ecológicas é sobretudo influenciada pelas opções tomadas em 
termos do uso do solo, bem como dos esforços conservacionistas efetuados no sentido 
de manter e melhorar as áreas de maior valor ecológico, particularmente no que respeita 
à interconexão entre estes espaços. 
 
Na opção de não se efetuar a implementação do projeto no Terminal da OZ Energia, 
manter-se-ão as mesmas condições atuais, em termos de ocupação do terreno e das 
perturbações já existentes derivadas do funcionamento do Terminal e da circulação dos 
veículos-cisterna e navios. 
 
 
 
 
8.6 Conclusões 

Em relação aos ecossistemas terrestres e aquáticos, os impactes serão, na fase de 
construção, inexistentes dada toda a intervenção da obra decorrer numa pequena área 
de um Terminal, onde atualmente já se regista uma atividade humana e industrial. 
 
Na fase de exploração, os impactes são inexistentes no biótopo aquático e positivos 
mas não significativos (Quadro V. 34) no biótopo terrestre em especial devido à 
redução do tráfego rodoviário de veículos-cisterna de transporte de GPL com a 
consequente diminuição da perturbação devida à presença humana. 
 
Na fase de desativação, e sendo a desativação do projeto integrada na desativação do 
Terminal, é expectável que as obras a realizar tenham uma dimensão significativa, o que 
se traduzirá num impacte negativo no biótopo terrestre mas não significativo pois toda 
a área do Terminal encontra-se muito artificializada. 
 
 
 
 
8.7 Impactes Cumulativos 

Face às características do local, com reduzido valor ecológico, não se esperam impactes 
cumulativos com significado ao nível dos fatores ecológicos e biológicos. As áreas de 
intervenção são também muito reduzidas e estão, no essencial, na dependência das 
estruturas existentes, construídas anteriormente para o Terminal da OZ Energia  
(Quadro V. 35). 
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Quadro V. 34 – Síntese de Impactes nos Fatores Biológicos e Ecológicos na Fase de Exploração 

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Impactes sobre o Biótopo 
Terrestre (enquadramento 
paisagístico e redução do 
tráfego rodoviário) 

+ Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Reversível 
(1) 

Certo 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Não 
confinado 

(3) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

NS 
(15) 

Impactes sobre o Biótopo 
Aquático  

I I I I I I I I I I I 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 
 
 

Quadro V. 35 – Síntese de Impactes nos Fatores Biológicos e Ecológicos na Fase de Desativação 

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade 
de Ocorrência 

Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Impactes sobre o Biótopo 
Terrestre 

- Indireto Moderada 
(2) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certo 
(3) 

Diário 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

NS 
(13) 

Impactes sobre o Biótopo 
Aquático 

I I I I I I I I I I I 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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9. PAISAGEM 

9.1 Metodologia 

Neste ponto identificam-se e avaliam-se os principais impactes sobre a Paisagem 
decorrentes da implementação do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no 
Terminal da OZ Energia.  
 
No caso específico, e embora se trate de um projeto de alteração de um Terminal 
existente mais concretamente da construção de quatro novos reservatórios de GPL e 
respetivo sistema de bombagem, foi tido em consideração que as modificações previstas 
e a presença de novos elementos construídos poderão originar impactes diversos, em 
virtude da alteração das características estruturais e visuais da paisagem atual, 
nomeadamente a nível da sua qualidade visual e valor cénico. 
 
Com base na informação disponível (Carta Militar de Portugal, ortofotomapa, 
levantamento topográfico, elementos de projeto), no reconhecimento de campo e na 
caracterização da situação atual, onde se descreveram as principais características das 
unidades e subunidades de paisagem presentes, e se elaborou cartografia referente à 
capacidade de absorção, qualidade visual e sensibilidade paisagística, efetua-se a 
descrição e avaliação dos impactes previsíveis mais significativos, decorrentes de ações 
suscetíveis de provocar alterações nas características estruturais e visuais da paisagem 
atual, seguindo a metodologia geral utilizada para este descritor. 
 
A avaliação de impactes a realizar assentará assim na caracterização já efetuada da 
sensibilidade da paisagem das áreas diretamente afetadas pelo projeto, bem como, na 
sua envolvente de 3 km, considerando os principais efeitos provocados sobre a paisagem 
no decurso das ações que envolvem as fases de construção e de exploração. Em 
particular, serão tidos em conta os efeitos sobre as áreas de Elevada Qualidade Visual e 
Elevada Sensibilidade Visual, a determinar através da realização das bacias visuais. 
Igualmente será considerada a Carta de Absorção Visual, identificando as áreas sujeitas 
a maior exposição visual por parte das diferentes componentes do projeto. 
 
Os previsíveis impactes sobre a paisagem, resultantes do projeto em análise, e que a 
seguir se avaliam, serão decorrentes das seguintes ações principais, as quais se 
estruturam da seguinte forma: 
 

• Alterações da perceção visual devido a modificações na zona pela implantação do 
estaleiro de obra, o que constituirá um impacte temporário; 

• Movimentação de máquinas, veículos e pessoas com desorganização espacial e 
funcional da paisagem associada, constituindo também um impacte temporário; 

• Construção e presença dos novos reservatórios de GPL e sistema de bombagem, 
o que implica a execução das fundações dos novos reservatórios, que serão 
instalados no sentido Norte-Sul, e envolvidos em ‘cama’ de areia delimitados por 
muros de suporte em betão armado com 5 metros de altura, que irão garantir o 
recobrimento dos reservatórios. Para melhor enquadramento dos novos 
reservatórios está previsto a plantação de relva assim como a coloração dos 
muros de suporte em tonalidades de verde. Estas ações conduzirão a uma 
alteração da leitura visual da paisagem, o que constituirá um impacte permanente. 
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Nos critérios de avaliação de impactes importa ter presente: 
 

• A magnitude e significância da intrusão visual que será tanto mais elevada quanto 
maior for a sensibilidade e qualidade visual da paisagem e menor a sua 
capacidade de absorção; 

• A sensibilidade/capacidade de absorção da paisagem face a uma intrusão visual 
(presença de áreas de elevada sensibilidade e/ou baixa capacidade de absorção 
visual); 

• A presença de observadores sensíveis às alterações na paisagem decorrentes da 
construção e exploração do projeto; 

• A afetação ser temporária ou permanente; 

• A afetação ser reversível ou irreversível. 
 
 
De forma a complementar e apoiar a análise de impactes foi também elaborada 
cartografia onde se marcaram as bacias visuais geradas a partir de potenciais locais com 
vista para a área de intervenção, selecionados a partir dos estudos elaborados na 
situação de referência e no reconhecimento de campo.  
 
A identificação e avaliação de impactes foram efetuadas para cada uma das diferentes 
fases de implementação do projeto, ou seja, fases de construção, exploração e 
desativação, segundo os critérios definidos na Metodologia Geral deste Capítulo. 
 
Para a fase de construção foram tidas em consideração as características do projeto e as 
principais ações previstas, nomeadamente: 
 

• Instalação do estaleiro para a construção dos reservatórios e implantação das 
bombas; 

• Movimentação de veículos e máquinas na área de implantação geral do projeto; 

• Instalação dos novos reservatórios de GPL que serão instalados numa área de 
aproximadamente 1 125 m2 e geometria retangular, atualmente já 
impermeabilizada com laje de betão. O terreno de implantação dos reservatórios 
apresenta morfologia genericamente plana e para instalação dos novos 
reservatórios será apenas necessário remover a camada superficial e efetuar as 
escavações para instalação das fundações. Os novos reservatórios serão 
envolvidos em ‘cama’ de areia e delimitados por muros de suporte em betão com 
5 m de altura; 

• Instalação das três bombas que serão instaladas com apoio de trabalhos de 
construção civil, como maciços para os motores dos grupos electrobomba, 
plataformas e suportes de tubagem. A instalação das bombas será enterrada 
sendo necessário prever a escavação de 1,5 m numa área com cerca de 40 m2, o 
que corresponde a um volume de escavação de cerca de 60 m3 de terras, que 
serão conduzidas a depósito devidamente licenciado para o efeito. 



   
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00 Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo V 

65

 
 
Para a fase de exploração foram consideradas as ações de funcionamento normal do 
Terminal da OZ Energia e a presença da própria infraestrutura na paisagem, a qual 
disporá de um Projeto de Integração Paisagística. 
 
No que respeita à fase de desativação consideraram-se no essencial as ações descritas 
para a fase de construção. 
 
No final, avalia-se ainda a Alternativa Zero e os impactes cumulativos do projeto. 
 
 
 
 
9.2 Definição das Bacias Visuais 

Como se viu na caracterização efetuada na Situação de Referência, o local de instalação 
do projeto em análise localiza-se na margem esquerda do rio Tejo, junto ao aglomerado 
da Trafaria. Constata-se que a área de projeto se desenvolve a cotas de cerca de  
26 metros, subindo para valores compreendidos entre os 75 e os 100 metros nas 
encostas que se localizam na envolvente das instalações do Terminal da OZ Energia.  
 
A área de implantação do projeto insere-se numa zona de relevo moderado (declives da 
ordem dos 8º). As zonas de menor declive correspondem à frente atlântica e as zonas de 
maior declive à arriba fóssil e às arribas voltadas para o rio Tejo que se localizam para 
Nascente da Trafaria e delimitam os pequenos vales encaixados que correm no sentido 
sul / norte e afluem diretamente à margem esquerda do Tejo. 
 
Atendendo a que o principal impacte em termos paisagísticos será a alteração estrutural 
da paisagem e sua perceção visual pelos observadores da envolvente durante as fases 
de construção e exploração, a qual decorre das ações de construção e posteriormente da 
presença física das estruturas, considera-se importante identificar a abrangência visual 
dessas intervenções. 
 
Na cartografia elaborada marcou-se assim as bacias visuais na situação existente, bem 
como das intervenções geradas a partir das cotas mais elevadas das estruturas criadas, 
que corresponderão ao impacte visível permanente do projeto, que será tanto mais 
elevado quanto menor for a capacidade de absorção visual e maior for a qualidade visual 
e a sensibilidade da paisagem afetada.  
 
Considerou-se também a bacia visual (temporária) associada ao estaleiro de obra, cuja 
localização se encontra definida nesta fase de projeto.  
 
Verifica-se que existem acessos até ao Terminal da OZ Energia pelo que não será 
necessário construir novos acessos. 
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Deste modo, a informação das bacias visuais encontra-se assinalada nas figuras 
seguintes, correspondendo cada uma delas às bacias visuais criadas a partir: 
 

• Dos tanques/reservatórios atualmente existentes sendo que se considerou uma 
altura média de cerca de 15 metros (FIG. V. 3). 

• Do estaleiro de construção, que ocupará uma área de 300 m2 e será constituído 
pelos escritórios de fiscalização e de direção de obra, uma ferramentaria, um 
armazém de materiais, locais para preparação de armaduras e carpintaria de 
toscos, etc. Incluirá, ainda, uma área para armazenagem temporária de resíduos, 
que será coberta na zona de armazenagem de resíduos perigosos e dotada de 
sistemas contenção e drenagem separativa, onde exigível. O estaleiro localizar-
se-á a NE do local de implantação dos novos reservatórios de GPL (FIG. V. 4); 

• Dos quatro novos reservatórios (FIG. V. 5).  
 
 
Destas bacias verifica-se assim que a bacia visual do estaleiro se aplica à fase de 
construção e as restantes à fase de exploração. 
 
As simulações das bacias visuais foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros 
para o observador: 
 

• 4 m para os estaleiros, considerando a altura máxima das estruturas criadas 
dentro dos mesmos; 

• 15 m de altura para os atuais reservatórios/tanques existentes no Terminal tendo 
em conta a altura referencial de um veículo; 

• 6 m de altura para os novos reservatórios. 
 
Para todas as bacias foram considerados os seguintes parâmetros: 
 

• 360º no plano; 

• 90º a -90º na vertical; 

• Raio de 3 000 m. 
 
 
Importa referir que as bacias visuais geradas, só têm em conta o modelo digital do 
terreno, não entrando em linha de conta com o uso do solo, assumindo-se, assim, 
portanto apenas o carácter moderado do relevo e sem os obstáculos visuais introduzidos 
pela presença de vegetação (nomeadamente as áreas de floresta e de matagal que 
envolvem o Terminal) e ainda pelas arribas voltadas para o rio Tejo que se localizam para 
nascente da Trafaria e delimitam os pequenos vales encaixados que correm no sentido 
sul / norte e afluem diretamente à margem esquerda do Tejo. 
 
Estas áreas com ocorrência na envolvente do Terminal irão limitar / reduzir a visualização 
às áreas que diretamente contactam com os espaços intervencionados, o que 
corresponde à perceção efetiva que se tem no local. 
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FIG. V. 3 – Bacia Visual a Partir dos Tanques já Existentes no Terminal da OZ  
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FIG. V. 4 – Bacias Visuais do Estaleiro  
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FIG. V. 5 – Bacia Visual a Partir dos Novos Reservatórios 
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Considerando a bibliografia da especialidade(1) que refere que a nitidez de leitura dos 
elementos que integram a paisagem se vai esbatendo à medida que aumenta a distância 
a que se encontra o observador definiram-se, para as áreas visíveis, a partir dos pontos 
selecionados, três escalões de qualidade da perceção visual: 
 

• Até 500 metros (zonas de boa qualidade da perceção visual); 

• Entre 500 e 2000 metros (zonas de média qualidade da perceção visual); 

• Distâncias superiores a 2000 metros (zonas de reduzida qualidade da perceção 
visual). 

 
Como se constata da análise das figuras seguintes as bacias visuais associadas aos 
elementos de projeto, desenvolvem-se sobretudo para norte, incidindo nas áreas de 
menor altitude, correspondentes ao estuário do Tejo e à margem sul do Rio Tejo (Lisboa) 
localizada na margem oposta ao local onde se localiza o projeto em avaliação.   
 
Seguidamente é feita a sua análise em termos de impactes na Qualidade Visual, da 
Capacidade de Absorção da paisagem e em termos da sua Sensibilidade Visual. 
 
 

a) Impactes na Qualidade Visual da Paisagem  
 
Com base nas bacias visuais simuladas apresentam-se no Quadro V. 36 os impactes 
visuais das diferentes componentes do projeto sobre as áreas com diferentes graus de 
qualidade visual. 
 

Quadro V. 36 – Impactes Visuais Sobre as Áreas de Diferente Qualidade Visual 

Componentes do Projeto 

Interferência Visual do Projeto na Qualidade Visual da 
Paisagem 

Q. V. Baixa Q. V. Média Q. V. Elevada 

Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) 

Estaleiro  160,8 10,2 157,5 10,0 1254,0 79,8 

Novos Reservatórios 167,6 9,0 163,7 8,8 1535,5 82,3 
          (1) – % face à área visível da bacia visual gerada para um raio de 3000 metros 

 
 
Em termos gerais, e da análise do quadro anterior, verifica-se que os impactes visuais 
inerentes à implementação dos novos reservatórios de GPL inserem-se maioritariamente 
em áreas com qualidade visual elevada, correspondendo a mais de 80% da área total da 
bacia visual gerada pelos diferentes elementos do projeto. 

                                                
(1) Aguilo Alonso, M. et al. (1996) – Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico. Contenido e 
Metodologia. Ministerio de Medio Ambiente – Secretaria General de Medio Ambiente. Madrid. 
 
Escribano Bombim, M. del Milagro et al. (1991) – El Paysaje. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
Madrid. 
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As áreas de qualidade visual elevada abrangidas pelas diferentes componentes de 
projeto são em termos absolutos próximas, sendo que as diferenças percentuais são 
devidas à representação que essas áreas de qualidade visual elevada têm na área total 
da bacia visual. As áreas de maior qualidade visual interferidas variam entre 79,8% do 
total da bacia visual (no caso do estaleiro) e os 82,3 % no caso dos novos reservatórios. 
 
As áreas de qualidade visual mais elevada correspondem essencialmente às que se 
localizam a norte do projeto associadas ao estuário do rio Tejo e à sua margem direita 
(Lisboa). 
 
Todavia é de realçar que face à presença de vegetação densa na envolvente nascente e 
poente do projeto (área florestal e matagal), bem como a ocorrência de arribas e vales 
encaixados, esta área de qualidade visual elevada, provavelmente não virá a ser 
visualizada na envolvente direta do projeto. 
 
Esta alteração provavelmente apenas será visível a partir da margem direita do rio Tejo, 
sendo no entanto de referir que o fato do Terminal da OZ Energia já possuir instalações 
com cerca de 15 metros de altura irá dissipar estes novos reservatórios que irão ter 
apenas cerca de 6 metros. Além disso, é de realçar que os novos reservatórios serão 
implantados numa plataforma existente e recobertos de modo a criar-se um tapete 
relvado no seguimento do talude existente assim como os muros de betão serão tratados 
de modo a que na prática se verifique um melhor enquadramento paisagístico do local, 
que atualmente não apresenta qualquer tipo de tratamento e é utilizado para a 
armazenagem de materiais. 
 
Como conclusão, constata-se assim, que as áreas com maior afetação visual 
correspondem a zonas com elevada qualidade visual, sendo que as mesmas já se 
encontram inseridas na bacia visual atualmente existente associada ao Terminal da OZ 
Energia. De salientar que a bacia visual criada com a construção dos novos quatro 
reservatórios está inserida dentro da bacia visual atualmente existente.  
 
 
 

b) Impactes na Capacidade de Absorção Visual 
 
No Quadro V. 37 apresenta-se os impactes visuais do projeto em termos das diferentes 
áreas de capacidade de absorção visual. 
 

Quadro V. 37 – Impactes Visuais sobre as Áreas de Capacidade de Absorção Visual  

Componentes do Projeto  

Interferência Visual com Áreas de Capacidade de Absorção 
Visual  

Baixa Média Elevada 

Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) 

Estaleiro  1406,0 89,4 163,0 10,4 3,2 0,2 

Novos Reservatórios 1549,1 83,0 314,2 16,8 3,6 0,2 
          (1) – % face à área visível da bacia visual gerada para um raio de 3000 metros 
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Verifica-se que, contrariamente ao sucedido com a qualidade visual, as áreas de maior 
afetação correspondem a zonas com baixa capacidade de absorção visual com valores 
entre os 83,4% (novos reservatórios) e os 89,4% (estaleiro). 
 
As áreas de capacidade de absorção visual elevada não tem praticamente expressão, 
pois, apresentam um valor de 0,2 % do total da bacia, quer para o estaleiro, quer para os 
novos reservatórios.  
 
As áreas de absorção visual média apresentam um valor que varia entre os 10,4% 
(estaleiro) e os 16,8 % (novos reservatórios) na bacia visual associada aos diferentes 
elementos de projeto. 
 
 
 

c) Impactes na Sensibilidade Visual da Paisagem 
 
No Quadro V. 38 apresenta-se os impactes visuais do projeto em termos de 
interferências com as diferentes áreas de sensibilidade visual. 
 

Quadro V. 38 – Impactes Visuais sobre as Áreas de Sensibilidade Visual  

Componentes do Projeto  

Interferência Visual com Áreas de Sensibilidade Visual  

Baixa Média Elevada 

Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) 

Estaleiro  41,4 2,6 160,5 10,2 1370,3 87,2 

Novos Reservatórios 46,2 2,5 167,0 8,9 1653,6 88,6 
          (1) – % face à área visível da bacia visual gerada para um raio de 4000 metros 

 
 
A sensibilidade da paisagem resulta da análise integrada da sua qualidade e capacidade 
de absorção visual.  
 
Assim, da análise do Quadro V. 38 verifica-se que o estaleiro, em cerca de 87,2% da 
bacia visual, abrange áreas de sensibilidade visual elevada. No caso dos novos 
reservatórios, as áreas da sua bacia visual representam cerca de 88,6 % de áreas com 
sensibilidade elevada. 
 
As áreas de sensibilidade visual baixa são muito reduzidas, da ordem dos 2,5% e as 
áreas de sensibilidade visual média variam entre os 8,9% no caso dos novos 
reservatórios e os 10,2% no estaleiro. 
 
Tal ocorre pelo fato da qualidade visual gerada por estas bacias ser maioritariamente 
elevada e a sua capacidade de absorção baixa. 
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9.3 Fase de Construção 

É nesta fase que serão implementadas grande parte das ações de carácter definitivo, 
transmissíveis à fase de exploração e que, portanto, irão atribuir uma nova leitura à 
paisagem.  
 
Os impactes na fase de construção resultam fundamentalmente da: 
 

• Instalação do estaleiro devido à introdução de elementos exógenos à 
paisagem. O estaleiro de obra associado ao projeto será instalado no interior 
do Terminal, entre o Edifício da Cantina e o Armazém de Produtos, na parte 
Este do Terminal a NE da área de implantação dos reservatórios e terá uma 
área de 300 m2. Atendendo à ocupação do solo na envolvente e à topografia do 
terreno, constata-se que o mesmo não será visível a partir dos principais 
observadores localizados na área em estudo. 

Desta forma, os impactes visuais associados à implantação do estaleiro de 
obra estão minimizados. 

No final da obra deverá proceder-se à desativação das áreas afetas ao 
estaleiro, com remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 
depósitos de materiais entre outros, procedendo à limpeza destes locais, no 
mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos 
trabalhos. 

 
• Da modificação local da morfologia do terreno em virtude das movimentações 

de terras para a implantação dos novos reservatórios e das bombas. Este é um 
impacte negativo pouco significativo, pois a área de implantação é muito 
aplanada pelo que as modificações não serão muito significativas. 

 
• Das transformações das características visuais do local diretamente afetado 

pela obra, consequência de alterações na utilização e função do espaço, o que 
implica uma desorganização espacial e funcional temporária da paisagem, mas 
que posteriormente se traduz numa não interferência na paisagem, dadas as 
características da sua imediata envolvente. Não se pode deixar de ter em 
consideração o facto dos atuais tanques/reservatórios terem cerca de 15 
metros de altura e os novos reservatórios serem alvo de um Projeto de 
Integração Paisagística, que permitirá uma valorização de um espaço 
atualmente ocupado pela deposição temporária de materiais.  

 
 
Contudo, algumas destas ações são de carácter temporário, como é o caso do estaleiro e 
movimentação de máquinas, veículos e pessoas com caráter de intensidade no espaço e 
no tempo. 
 
Como ações de construção suscetíveis de induzir a desorganização funcional da 
paisagem envolvente à área diretamente intervencionada, são ainda de referir a 
circulação de veículos pesados no local e nas vias de acesso ao mesmo, sendo todas 
estas ações responsáveis por alterações qualitativas e estruturais da paisagem. 
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Conforme se apresentou no ponto 9.2 (Quadro V. 36) o impacte do estaleiro e das ações 
de construção sobre áreas de qualidade visual elevada, corresponde a 1254,00 ha 
(79,8% da área total da bacia visual). 
 
Relativamente ao impacte visual do estaleiro sobre áreas de sensibilidade visual elevada, 
conforme expresso no ponto 9.2 (Quadro V. 38), corresponde a 1370,3 ha (87,2% da 
área total da bacia visual). 
 
As alterações qualitativas da paisagem estão essencialmente relacionadas com o 
impacte visual que determinada área possui. 
 
Assim, as bacias visuais das ações desta fase e considerando a FIG. V. 4 mostram que a 
sua incidência se faz sobre as mesmas zonas e recetores identificados. 
 
Tal como referido na situação de referência, a análise da paisagem está dependente da 
avaliação do intérprete, logo a magnitude e a significância destes impactes estão 
diretamente relacionadas com o senso comum de quem a analisa, bem como da sua 
sensibilidade, sendo pois um processo valorativo.  
 
Assim sendo e tendo em conta a percentagem das áreas de elevada qualidade e 
sensibilidade visual afetadas, relativamente à totalidade da bacia visual e o carácter 
temporário das ações, bem como, o número reduzido de recetores permanentes, 
considera-se que o estaleiro têm uma magnitude de impacte moderada. 
 
De facto, as visibilidades efetivas da envolvente para a zona do projeto a partir dos 
recetores permanentes mais próximos (e com maior potencial de perceção) serão 
reduzidas, devido ao seu reduzido número e ao facto da envolvente poente e nascente 
ser arborizada.  
 
Os recetores temporários, que circulam na estrada localizada a sudeste do Terminal, 
dificilmente poderão ter avistamento para a zona de construção pois existe toda uma 
barreira visual referente aos tanques já existentes na instalação, bem como uma 
morfologia do terreno que oculta por si só essa mesma visibilidade.  
 
As visibilidades poderão ocorrer essencialmente nos potenciais observadores que se 
possam deslocar em embarcações no rio Tejo ou então na margem direita do rio Tejo 
(Lisboa). 
 
Importa também referir que a zona do projeto e envolvente próxima é toda ela uma zona 
já muito industrializada, conferindo assim as obras a este local, alterações qualitativas 
negativas mas não significativas, dado que as mesmas estão enquadradas com as 
infraestruturas já existentes no Terminal da OZ Energia.  
 
As alterações estruturais da paisagem estão relacionadas com o efeito de intrusão visual, 
ou seja, a afetação estrutural/espacial resultante de uma nova estrutura ou elemento 
numa paisagem. Este efeito de intrusão visual está diretamente relacionado com a 
capacidade de absorção visual de cada uma das bacias visuais que compõem a área em 
estudo, bem como a sua envolvente imediata. 
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As bacias visuais do estaleiro de obra inserem-se maioritariamente em áreas de 
capacidade de absorção visual baixas, sendo os impactes não significativos também pelo 
seu carácter temporário. 
 
Em síntese, a fase de construção dos novos reservatórios de GPL será responsável pela 
origem de diversas situações de desorganização visual da área de intervenção do 
projeto, devidas às operações com escavações, depósitos de materiais e instalação do 
estaleiro de obra e movimentação de pessoas e veículos. 
 
Embora estas situações não tenham um carácter fixo, mudando dentro desta área em 
função da progressão dos trabalhos, será sempre um período, relativamente alargado 
(cerca de 1 ano), de perturbação e desqualificação visual, podendo considerar-se que 
haverá impactes negativos de magnitude moderada, reversíveis, e temporários. 
 
Estes impactes consideram-se significativos, quer pelas características enunciadas, 
quer pela pouca presença de observadores, sobretudo permanentes na envolvente 
direta, bem como, pelas bacias visuais associadas e interferência efetiva com áreas de 
qualidade visual elevada e respetiva capacidade de absorção visual. 
 
Os observadores permanentes, em maior número, estão localizados sobretudo a norte da 
área de intervenção, na margem sul do Rio Tejo, tendo de permeio a zona do rio Tejo. As 
áreas de maior sensibilidade abrangidas localizam-se para norte e a uma distância 
considerável. Verifica-se, no entanto, que nestas áreas não existem muitos recetores 
permanentes. 
 
As arribas e os vales localizados a nascente e a poente do Terminal da OZ Energia 
funcionam por si só como barreiras visuais efetivas à sua visualização para as áreas aos 
potenciais observadores que possam encontrar-se na imediata envolvente destes locais. 
 
 
 
 
9.4 Fase de Exploração 

É durante a fase de exploração que se dará o processo de adaptação da paisagem à 
nova realidade, resultante da introdução de novos elementos construídos, 
nomeadamente dos quatro novos reservatórios e das bombas.  
 
Face à tipologia do relevo e às características da infraestrutura em questão, é expectável 
que as estruturas dos novos reservatórios com uma altura de 6 m, sejam visualizadas na 
margem norte do Rio Tejo a partir de uma distância considerável, conforme se 
determinou na FIG. V. 5 relativa à bacia visual destas estruturas.  
 
Deve no entanto referir-se que, o Terminal da OZ Energia, já possui 
reservatórios/tanques com 15 metros de altura, o que por si só funciona como uma 
atenuante visual na paisagem dado que, estes novos reservatórios, pelo facto de serem 
semienterrados terão uma altura inferior. Por outro lado, os novos reservatórios são 
cilíndricos, horizontais e recobertos com relva e o muro de betão alvo de tratamento 
paisagístico pelo que na prática verificar-se-á uma melhoria paisagística de uma área do 
Terminal onde atualmente existe uma armazenagem de material. Em suma, a 
implementação do projeto conduzirá a uma valorização paisagística do local de 
implementação dos novos reservatórios conferindo-lhe um caracter mais naturalizado. 
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Conforme se apresentou no ponto 9.2 (Quadro V. 36), o impacte das estruturas 
permanentes dos novos reservatórios sobre áreas de qualidade visual elevada, 
correspondem a 1535,50 ha (82,3% da área total da bacia visual). 
 
Como se apresentou no ponto 9.2 (Quadro V. 38), o impacte das estruturas permanentes 
dos novos reservatórios sobre áreas de sensibilidade visual elevada, correspondem a 
1653,6 ha (88,6,53% da área total da bacia visual). 
 
Relativamente às estruturas permanentes dos novos reservatórios verifica-se uma grande 
incidência sobre áreas já industrializadas ainda que na sua envolvente ocorram áreas de 
sensibilidade elevada, que tem que ser contudo relativizadas face à ocupação do solo e 
ao carácter temporário ou permanente dos observadores. 
 
Quanto à estrutura permanente dos reservatórios, sendo a sua altura inferior à de muitos 
dos reservatórios já existentes no Terminal e à envolvente florestal e dos matos 
existentes a poente e nascente, dificilmente estes novos reservatórios serão avistadas da 
envolvente direta. Todavia, e mesmo que nesta análise de visibilidades, se considere que 
as estruturas são visíveis até ao limite da área de estudo e, em especial nas áreas de 
maior sensibilidade visual, o que se verifica é que se trata também de uma área com 
muito poucos recetores diretos permanentes. 
 
De modo a minimizar a visibilidade dos reservatórios e consequentemente o impacte na 
paisagem resultante da sua presença, é de referir que foi elaborado um Projeto de 
Integração Paisagística (PIP), de modo a integrar da melhor forma os reservatórios na 
zona onde se inserem e permitir uma valorização paisagística do local face à situação 
atual. 
 
De facto, considerando que a cota definida para implantação dos novos reservatórios 
assim como dos equipamentos de menor altura (bombas) não implica uma alteração 
significativa da morfologia atual do terreno e que os novos reservatórios serão recobertos 
com plantação de relva assim como o muro de contenção será tratado de modo a 
apresentar um aspeto mais naturalizado, a implementação do projeto conduzirá a uma 
melhoria paisagística da situação atual dado que atualmente trata-se de uma zona de 
armazenagem de materiais. 
 
Avaliando agora os impactes dos novos reservatórios nos principais recetores 
considerados, como potencialmente sensíveis às alterações paisagísticas resultantes do 
projeto, tem-se que os mesmos podem ser diferenciados em dois tipos: os potenciais 
observadores que se deslocam nas vias rodoviárias (afetados temporariamente) e os 
moradores em quintas na proximidade (afetados permanentemente). 
 
Na envolvente do Terminal da OZ Energia ocorrem arribas e vales encaixados, o que por 
si só corresponde uma barreira totalmente opaca que impede a visualização dos novos 
reservatórios a partir de áreas localizadas a nascente e a poente do Terminal. Para além 
disso, pelo facto de estar implantado a uma cota inferior, os observadores que se 
localizam na margem sul do rio Tejo estarão numa situação “privilegiada” para se 
aperceber da presença dos diferentes elementos desta infraestrutura, que conduzirá a 
uma melhoria face à situação atual dada a naturalização prevista para o local decorrente 
da plantação de vegetação e do tratamento paisagístico do muro de contenção. 
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Na margem esquerda do rio Tejo, apenas se consideraram quatro locais com 
observadores fixos que poderiam, atualmente, ter relacionamento visual com a zona de 
implantação dos novos reservatórios, mais concretamente a Quinta dos Buxos localizada 
a sudeste da área de intervenção, Murfacém localizada a sudoeste da área de 
intervenção, Trafaria (oeste) e Quinta do Carmo a Sul. Estes locais encontram-se no 
entanto a cotas que não permitem ter visibilidade para o local do projeto. 
 
O PIP definiu em termos conceptuais a utilização do espaço existente e as 
condicionantes existentes em termos de localização, bem como o enquadramento dos 
novos reservatórios na área em estudo e os acessos ao local do projeto. Um outro 
condicionante teve a ver com as necessidades hídricas por parte das plantas, bem como 
a ausência de rega. 
 
Assim sendo, o PIP teve em consideração as condicionantes físicas, ambientais e 
ecológicas do espaço, bem como um conjunto de objetivos de natureza estética e 
funcional no sentido de assegurar a valorização do ambiente em que se integra tendo 
sempre em linha de consideração os aspetos de manutenção e de segurança. 
 
No PIP, incluindo no Anexo 11 do Volume III – Anexos Técnicos, é proposto o 
revestimento de taludes através de uma hidrossementeira de prado, cuja composição e 
diversidade manterá uma cobertura ao longo do ano. 
 
Para a superfície plana foi definido a aplicação de revestimento com uma 
hidrossementeira de prado que tem uma utilização ornamental devido à sua notável 
tolerância a extremos climáticos e resistência a salsugem – a superfície plana de topo. 
 
A variação entre a proposta de hidrossementeira de Sedum e a sua plantação teve por 
base o tempo e capacidade de germinação e época adequada à realização da 
hidrossementeira. 
 
A solução proposta tem como principal objetivo garantir a estabilidade e cobertura ao 
longo de todo o ano, com baixa manutenção associada. 
 
O facto de se tratar da inclusão de novos reservatórios com 6 metros de altura numa área 
do Terminal existente com baixa qualidade visual e tendo em conta que o Projeto de 
Integração Paisagística prevista conduzirá a uma naturalização de uma área atualmente 
degradada paisagisticamente, fará com que estes novos reservatórios tenham um 
impacte paisagístico positivo. 
 
Dada a sua dimensão é previsível que a alteração das características visuais de 
paisagem da área de intervenção seja apenas sentida na sua envolvente mais distante, 
mais concretamente na margem oposta, passando desapercebida de outros pontos de 
observação, conforme se depreende das simulações visuais efetuadas. Considera-se por 
isso o impacte da introdução dos novos reservatórios como positivo, permanente, 
irreversível e de magnitude moderada. 
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9.5 Fase de Desativação 

No caso de uma eventual desativação do Terminal da OZ Energia, o tipo de operações 
será semelhante ao referido para a fase de construção, já que será necessária a 
instalação de estaleiro de obra, a que acresce o desmonte das estruturas (procedimento 
inverso ao da construção das mesmas), pelo que os impactes negativos seriam 
semelhantes. 
 
Deste modo, os impactes em termos gerais são considerados negativos, temporários, 
reversíveis e significativos. 
 
Posteriormente, a recuperação que ocorrerá na zona anteriormente afeta ao projeto, 
revela-se como tendo um impacte positivo e significativo consoante o anterior impacte 
da presença dos diferentes elementos do projeto e da qualidade e sensibilidade visual da 
zona, contribuindo globalmente para a melhoria da qualidade visual da paisagem. 
 
 
 
 
9.6 Alternativa Zero 

Com a adoção da Alternativa Zero manter-se-ão as características da paisagem 
atualmente existentes. Ainda assim deve-se sempre ter presente que a evolução da 
paisagem resulta da apropriação do território pelo Homem, pelo que se encontra em 
constante transformação. A sua sustentabilidade e perpetuação dependem assim, 
essencialmente do equilíbrio dinâmico obtido entre a interação do Homem e o sistema 
biofísico envolvente sobre o qual atua, o qual é também resultado das intenções de 
ordenamento. Assume-se assim que a tendência futura estará dependente, como já 
referido, das opções de ordenamento, nomeadamente no que respeita à gestão urbana e 
dos espaços naturais como exposto no âmbito dos fatores ecológicos. 
 
A este propósito o PDM de Almada considera que a zona está inserida numa área 
industrial, ocorrendo a Oeste a Trafaria e a Sul e Este espaços naturais e culturais não 
urbanos. Não havendo nada de mais concreto não se pode assim prever a situação 
específica para o Terminal da OZ Energia, sendo contudo de se perspetivar que a curto / 
médio prazo não haja qualquer alteração na situação existente. 
 
 
 
 
9.7 Conclusões 

No Quadro V. 39 apresenta-se a classificação dos impactes visuais do projeto na fase de 
construção, os quais prendem-se com a implementação do estaleiro e as obras 
necessárias à implantação dos reservatórios de GPL e das respetivas bombas. Os 
impactes na paisagem nesta fase são considerados, no geral, de negativos, moderados, 
diretos, temporários e reversíveis, sendo significativos. 
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Verifica-se que os impactes associados ao funcionamento do estaleiro, circulação de 
maquinaria pesada e deposição de materiais de construção implicando uma 
desorganização espacial da Paisagem são considerados de negativos, reduzidos a 
moderados, temporários e reversíveis, sendo não significativos/significativos. 
 
Da análise efetuada concluiu-se que durante a fase de exploração e pelas razões 
anteriormente referidas, o impacte global da presença da modificação das características 
visuais da paisagem decorrentes da presença dos novos reservatórios são positivos pois 
existirá uma naturalização do local de implantação do projeto, permanentes, irreversíveis 
e não significativos/significativos (Quadro V. 40). 
 
Os impactes na fase de desativação serão similares aos registados na fase de 
construção (Quadro V. 41) e são negativos e significativos. 
 
 
 
 
9.8 Impactes Cumulativos 

A Carta de Impactes Cumulativos (FIG. V. 6) apresentada identifica outros projetos 
existentes de igual ou diferente tipologia localizados no buffer de 4 km, 
fundamentalmente junto às margens do rio Tejo e que se inserem nas zonas de maior 
sobreposição de bacias visuais e de relação visual com o projeto em estudo.  
 
O projeto em avaliação corresponde a uma alteração dentro de um Terminal já existente, 
verificando-se que os novos reservatórios a serem introduzidos na paisagem estão 
contidos dentro da bacia visual associada à instalação. 
 
A construção dos novos reservatórios terá efeitos cumulativos pouco significativos sobre 
a qualidade visual e as características paisagísticas deste território, a que se junta a 
provável consolidação dos núcleos de vocação industrial existentes na sua envolvente. 
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Quadro V. 39 – Síntese de Impactes na Paisagem na Fase de Construção  

Incidência  Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Movimentações de terras na 
zona de implantação dos 
novos reservatórios seguida 
das ações de construção, com 
alteração da leitura visual da 
paisagem 

- Direto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

Significativa 
(17) 

Implantação do estaleiro com 
alteração da leitura visual de 
paisagem 

- Direto Moderada  
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

Significativa 
(17) 

Funcionamento do estaleiro. 
Circulação de maquinaria 
pesada e deposição de 
materiais de construção e 
aumento de ruído e poeiras, 
implicando uma 
desorganização espacial e 
funcional da paisagem. 

- Direto 
Reduzida a 
Moderada 

(1 / 3) 

Temporária 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa 
(3) 

Ocasional 
(2) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

Não 
Significativa 

(11 / 13) 

Legenda: Negativos (-); Positivos (+); Não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 
 
 
 



   
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
 Dezembro 2015 
Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo V Rev.00 

V-84

 

Quadro V. 40 – Síntese de Impactes na Paisagem na Fase de Exploração  

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade 
de Ocorrência 

Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Introdução de novos 
elementos construídos (novos 
reservatórios e bombas) 

- Direto Reduzida  
(1) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

NS 
(15) 

Modificação das 
características visuais da 
paisagem decorrente da 
presença dos novos 
reservatórios  

+ Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

NS 
(15) 

Recuperação e integração 
paisagística dos novos 
reservatórios 

+ Direto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzida 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável 
(1) 

S 
(17) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 

Quadro V. 41 – Síntese de Impactes na Paisagem na Fase de Desativação  

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Desmonte de estruturas, 
circulação de maquinaria 
pesada e deposição de 
materiais de construção e 
aumento de ruído e poeiras, 
implicando uma 
desorganização espacial e 
funcional da paisagem 

- Direto Moderada  
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

S 
(17) 

Recuperação da área 
anteriormente afeta ao projeto 
e melhoria da qualidade visual 

+ Direto Moderada  
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

S 
(17) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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FIG. V. 6 – Impactes Cumulativos 
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10. SOCIOECONOMIA 

10.1 Metodologia 

Neste ponto procede-se à identificação e avaliação dos impactes nos aspetos 
socioeconómicos da área de estudo e envolvente, nomeadamente às escalas de análise 
regional e local. 
 
Nas fases de construção, exploração e desativação são avaliadas as características do 
projeto no que se refere ao incremento local e regional das atividades económicas, bem 
como à alteração das dinâmicas demográficas em cada uma das fases. 
 
Por fim é feita a avaliação considerando a não implementação do projeto (Alternativa 
Zero) e repercussão nos aspetos sociais, económicos e territoriais na área de estudo e 
envolvente (impactes cumulativos). 
 
 
 
 
10.2 Fase de Construção 

A fase de construção terá um período de duração estimado em 12 meses, exigindo mão- 
-de-obra que poderá ser local ou não, cuja estimativa será de 48, com um pico de  
30 indivíduos em simultâneo, correspondente ao período de montagem dos reservatórios, 
que terá uma duração de cerca de 120 dias. Para além desta força de trabalho direta, 
será empregue no projeto outra mão-de-obra não contabilizada atrás, nomeadamente 
em: 
 

• Tarefas de projeto e no fornecimento de equipamentos e serviços vários. Esta 
mão-de-obra será empregue diretamente no projeto, mas exercerá a sua atividade 
fora da sua área de influência direta; 

 
• Fornecimento de serviços e produtos do tipo alimentação, limpeza, serralharia, 

carpintaria, manutenção e reparação automóvel. É uma mão-de-obra envolvida no 
projeto de forma indireta mas cuja atividade se situa na área de influência 
imediata do projeto. 

 
 
A distribuição dos trabalhadores previstos pelas várias atividades construtivas é a 
seguinte: 
 

• Construção civil: 10; 
 

• Metalo-mecânica: 30; 
 

• Eletricidade / Instrumentação:·3; 
 

• Gestão/supervisão da obra:·5. 
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 Demografia 
 
O principal impacte ao nível da demografia, decorrente da fase de construção, consiste 
num possível aumento da população concelhia durante a fase de obra. Este aumento 
populacional teria maior relevo caso todos os trabalhadores envolvidos fossem alóctones 
ao concelho, o que previsivelmente não se verifica uma vez que, excetuando as 
operações que requerem mão-de-obra especializada, muitas das atividades a realizar 
podem ser asseguradas através da contratação de mão-de-obra local.  
 
Prevê-se assim que o impacte ao nível da demografia seja positivo mas temporário, 
reversível e de magnitude reduzida. 
 
 

 Emprego 
 
Parte das operações implícitas à obra requerem trabalhadores especializados, havendo 
no entanto outros trabalhos que poderão ser executados por mão-de-obra de qualificação 
inespecífica. Caso esta mão-de-obra seja oriunda do concelho ou região envolvente 
registar-se-á um efeito positivo de redução, ainda que temporária, da taxa de 
desemprego. 
 
O incremento da procura de serviços direta ou indiretamente associados à obra pode 
também contribuir para criação temporária de postos de trabalho, nomeadamente ao 
nível das atividades económicas ligadas à restauração, hotelaria, entre outras. 
 
Deste modo, classifica-se o impacte no emprego como positivo, temporário, reversível 
e reduzido. 
 
 

 Atividades Económicas 
 
No que se refere às atividades económicas, e tal como sucede no emprego, as 
operações associadas à fase de construção implicam a compra de materiais e serviços 
que serão adquiridos em empresas pertencentes ao tecido empresarial nacional, o que 
constitui um aspeto muito positivo. 
 
Para além do incremento das atividades económicas diretamente associadas às 
necessidades operativas da obra, é expectável que os trabalhadores contribuam também 
para o incremento da economia local por via do consumo efetuado principalmente no que 
se refere à restauração e outros tipos de serviços e consumos. 
 
Assim sendo, considera-se que o impacte da obra nas atividades económicas é positivo, 
temporário, elevado e reversível. 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00 Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo V 

89

 
 

 Qualidade de Vida 
 
No que respeita aos aspetos relacionados com a qualidade de vida, durante a fase de 
construção, estes assumem importância a uma escala sobretudo local, afetando as 
povoações que se situam nas imediações da área de projeto, sendo que a mais 
suscetível é a povoação de Murfacém, pela maior proximidade à área de intervenção. 
 
 
Esta fase implica o transporte de materiais e equipamentos, o que envolve a circulação 
de veículos pesados. As perturbações são assim devidas ao ruído provocado pela 
circulação automóvel, pelo funcionamento de maquinaria associada aos trabalhos de 
movimentação de terras e instalação dos equipamentos, causando a geração de poeiras 
e outros poluentes o que, eventualmente poderá causar incómodo à população local. 
Deve no entanto referir-se que existem equipamentos que virão por navio tal como é o 
caso dos reservatórios.  
 
Não obstante, em fase de obra, os impactes associados à emissão de poeiras e geração 
de ruído, poderão ser minimizáveis se o solo na área de intervenção for sujeito a regas 
regulares de modo a promover a adesão das partículas, e se a maquinaria envolvida 
estiver em boas condições de funcionamento e for regularmente sujeita a manutenção. 
Estas medidas encontram-se incluídas nas medidas de minimização para a fase de 
construção que estão integradas no Capítulo VI do presente documento. 
 
Tendo em conta as atividades a desenvolver, prevê-se que o tráfego rodoviário diário 
médio seja da ordem dos 5 veículos ligeiros e de 4 camiões pesados. 
 
Sendo assim os impactes na qualidade de vida decorrentes da fase de construção são 
por conseguinte avaliados como negativos, temporários, reversíveis e de magnitude 
reduzida com exceção da povoação de Murfacém onde podem apresentar pontualmente 
uma magnitude moderada. 
 
 
 
 
10.3 Fase de Exploração 

 
 Demografia 

 
A fase de exploração do projeto em estudo não implicará a criação de novos postos de 
trabalho pelo que o impacte demográfico é classificado de inexistente. 
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 Emprego e atividades económicas  
 
No que respeita ao emprego, e como já foi referido, a exploração do Terminal da Trafaria 
após implementação do projeto em estudo não criará postos de trabalho fixos para além 
dos atualmente existentes. No entanto, esta alteração da capacidade de armazenagem 
tem um papel importante na manutenção dos atuais postos de trabalho pois criará 
condições de gestão mais flexíveis com consequente viabilização da continuação do 
funcionamento do Terminal da Trafaria. 
 
Assim, o impacte indireto do projeto nas atividades económicas e emprego será assim 
positivo e de magnitude elevada. Será também permanente e irreversível. 
 
 

 Qualidade de Vida 
 
No que se refere aos acessos ao Terminal este pode ser feito por via fluvial e por via 
rodoviária. Neste último caso existem três acessos localizados a norte, sudeste e 
sudoeste, o acesso localizado a sudeste é o principal, constituindo uma estrada asfaltada 
com cerca de 6 m de largura, que liga à povoação de Murfacém. É por esta via que todas 
as viaturas ligeiras ou pesadas para carga ou descarga, têm acesso ao Terminal. 
 
Constata-se que presentemente em termos médios se regista um tráfego médio anual de 
navios da ordem dos 35, que se tem apresentado relativamente constante ao longo dos 
últimos anos. Destes 35 navios anuais, cerca de 40% (15 navios/ano) corresponde a 
navios de GPL. 
 
O tráfego médio anual rodoviário atualmente existente é da ordem dos 6 340 veículos-
cisterna, o que corresponde a cerca de 18 veículos-cisterna /dia, dos quais 
aproximadamente 11 veículos-cisterna /dia são relativos ao abastecimento e expedição 
de GPL.  
 
Com a alteração da capacidade de armazenagem de GPL do Terminal da Trafaria está 
prevista uma redução da circulação dos veículos-cisterna pois parte do abastecimento 
atual que é feito por veículos-cisterna passará a ser feita por navio. É expectável que o 
tráfego de veículos-cisterna do Terminal passe de 6 340 veículos/ano atualmente para 
5457 veículos-cisterna /ano no futuro, ou seja, ocorrerá uma redução de cerca de 13,9 % 
do tráfego de veículos-cisterna.  
 
Mais se acrescenta que, conforme referido anteriormente ao nível do descritor ambiente 
sonoro não são expectáveis impactes negativos derivados do funcionamento do novo 
sistema de bombagem do Terminal. 
 
Face ao exposto, conclui-se que os impactes na qualidade de vida resultantes da fase de 
exploração da alteração da capacidade de armazenagem de GPL do Terminal da OZ 
Energia circunscrevem-se apenas as alterações de tráfego e podem ser classificados em 
positivos, permanentes, reversíveis e de magnitude reduzida para a generalidade dos 
recetores e de magnitude moderada no caso da povoação de Murfacém. 
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10.4 Fase de Desativação 

A eventual desativação do Projeto de Alteração da Capacidade de Armazenagem de GPL 
no Terminal da Trafaria da OZ Energia no fim da sua vida útil só faz sentido se integrada 
na desativação da instalação global e consistirá na remoção das inúmeras infraestruturas 
instaladas e o seu consequente encerramento. 
 
A desativação deste importante Terminal conduzirá ao desemprego um número 
significativo de trabalhadores e de perda de competitividade económica do concelho, que 
globalmente levam a que do balanço se considere o impacte globalmente negativo, de 
magnitude elevada, permanente e irreversível, e com reflexos direitos também ao nível 
da economia do país. 
 
De facto, a desativação do Terminal da OZ Energia terá um impacte negativo na 
economia nacional pois envolverá a eliminação de 35 postos de trabalho direitos e cerca 
de 25 postos de trabalho indiretos. 
 
Adicionalmente, o Terminal a OZ Energia assume uma importância estratégica em 
termos logísticos para o abastecimento de produtos combustíveis na região de Lisboa e 
Vale do Tejo. 
 
Este impacte negativo de âmbito nacional é classificado de permanente, elevado e 
irreversível. 
 
 
 
 
10.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero apresenta-se como a que gera impactes negativos classificados de 
elevados na socioeconomia, uma vez que a não concretização do projeto elimina um 
potencial desenvolvimento humano e socioeconómico, quer nas fases de construção, 
quer de exploração. 
 
A necessidade do projeto baseia-se na importância de adquirir capacidade mínima para 
poder ter um abastecimento com menos constrangimentos de fornecedor e com uma 
capacidade de compra em cada navio que seja economicamente competitiva. O aumento 
de capacidade projetada permitirá receber dois navios por mês nos meses de maior frio e 
um navio por mês nos restantes meses tornando o abastecimento mais simples e mais 
competitivo em aspetos de preço de compra. 
 
Em face do mercado de GPL em Portugal ter tido alguma redução de volumes, tal será 
em parte causado por alteração de consumos para outras fontes de energia mas também 
por alguma redução de consumo devido à situação económica e social que em 2015 já 
apresenta vários sinais de retoma tendo os consumos de GPL tido um aumento em 2015. 
A tendência futura é de estabilidade nos consumos com a possibilidade de uma pequena 
redução.  
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O projeto prevê um pequeno aumento do volume movimentado (cerca de 3%) resultante 
de algum aumento de vendas resultante da maior competitividade e não prevê qualquer 
alteração nos atuais volumes de compras da OZ Energia em Terminais de empresas 
concorrentes no mercado nacional, as quais serão mantidas no seu atual volume de 
cerca de 20000 toneladas anuais para o butano e propano em conjunto.  
 
Na ausência do projeto não será possível adaptar a distribuição às necessidades do 
mercado, o que apresenta implicações importantes para a economia em geral. 
 
Globalmente, pode assim concluir-se que a Alternativa Zero constituirá um impacte 
negativo, de importância elevada e de carácter permanente e irreversível. 
 
 
 
10.6 Conclusões 

Pela análise do Quadro V. 42 conclui-se que durante a fase de construção, os impactes 
positivos prendem-se com o recurso a mão-de-obra e recursos locais, contribuindo de 
uma forma direta para o aumento do emprego e das atividades económicas. 
 
Em termos de qualidade de vida, o impacte é negativo mas não significativo de um modo 
geral, na medida em que os impactes na qualidade do ar e ambiente sonoro durante a 
fase de construção são reduzidos e muito pontuais, com exceção da povoação de 
Murfacém onde podem ser significativos. 
 
Da análise do Quadro V. 43 conclui-se que durante a fase de exploração, o projeto em 
estudo contribuirá de uma forma indireta para o desenvolvimento das atividades 
económicas locais e regionais e manutenção dos postos de trabalho apresentando assim 
um impacte positivo muito significativo. 
 
Também contribuirá para a melhoria da qualidade de vida das populações vizinhas do 
Terminal, que globalmente levam a que do balanço se considere o impacte na fase de 
exploração globalmente positivo, significativo a muito significativo, de magnitude 
moderada, permanente e irreversível, e com reflexos direitos também a nível da 
economia do país. 
 
Na fase de desativação e de acordo com o exposto no Quadro V. 44 constata-se que a 
eventual desativação do Terminal da OZ Energia conduzirá a impactes globalmente 
negativos muito significativos dado que conduzirá à perda de um número significativo de 
postos de trabalho além da desativação de um Terminal importante na logística de 
distribuição de combustíveis na região de Lisboa e Vale do Tejo. 
 
 
10.7 Impactes Cumulativos 

Associado ao projeto em análise, a OZ Energia pretende fazer obras de melhoria nas vias 
de acesso ao Terminal que passam pela povoação de Murfacém assim como adquirir 
algum equipamento de combate a incêndios a entregar à Corporação dos Bombeiros 
Voluntários da Trafaria, ações que no seu conjunto conduzirão a um impacte cumulativo 
positivo ao nível da qualidade de vida das populações locais. 
 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00 Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo V 

93 

 
 

Quadro V. 42 – Síntese de Impactes na Socioeconomia na Fase de Construção 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 
Ambiental da 

Área do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Demografia + Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa  
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

NS 
(15) 

Emprego + Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa  
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

NS 
(15) 

Atividades 
Económicas 

+ Direto Elevada 
(5) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa  
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

S 
(19) 

Qualidade de Vida 
(povoação de 
Murfacém) 

- Direto Moderada 
(3) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Certa  
(3) 

Diária 
(3) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

S 
(18) 

Qualidade de Vida 
(outras povoações) 

- Direto Reduzida 
(1) 

Temporário 
(1) 

Reversível 
(1) 

Provável  
(2) 

Diária 
(3) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

NS 
(15) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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Quadro V. 43 – Síntese de Impactes na Socioeconomia na Fase de Exploração 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Atividades 
Económicas 

+ Indireto Elevada 
(5) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa  
(3) 

Diária  
(3) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

MS 
(23) 

Qualidade de Vida 
(povoação de 
Murfacém) 

+ Indireto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Reversível 
(1) 

Certa  
(3) 

Diária  
(3) 

Moderado  
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

S 
(19) 

Qualidade de Vida 
(outras 
povoações) 

+ Indireto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Reversível 
(1) 

Provável  
(2) 

Diária  
(3) 

Moderado  
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

NS 
(16) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 
 

Quadro V. 44 – Síntese de Impactes na Socioeconomia na Fase de Desativação 

Incidência Sentido Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade 
de Ocorrência 

Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Emprego - Direto Elevada 
(5) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa  
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

MS 
(22) 

Atividades 
Económicas 

- Direto Elevada 
(5) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa  
(3) 

Ocasional 
(2) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem compensável 

(2) 

MS 
(22) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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11. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

11.1 Metodologia 

No presente ponto avaliam-se os impactes do projeto no ordenamento do território e 
condicionantes nas fases de construção, exploração e desativação. 
 
Estes impactes resultam da ocupação física do território, com os eventuais 
condicionamentos que tal ocupação possa implicar à sua utilização e gestão, sendo 
iniciados na fase de construção e prolongando-se pela fase de exploração. Acrescem a 
estes impactes os que resultam direta ou indiretamente do funcionamento do projeto, e 
que por isso são inerentes à fase de exploração.  
 
Em termos dos instrumentos de gestão territorial, é feita a abordagem aos seguintes 
aspetos: 
 

− Verificar a conformidade ou concordância do projeto com as orientações e 
regulamentações estabelecidas nos instrumentos de gestão territorial com 
incidência na área de intervenção. Neste ponto é averiguada de que forma a 
ocupação física do território pelo projeto irá alterar ou condicionar os usos 
propostos nesses instrumentos. 
 

− Verificar quais as interferências e grau de compatibilidade do projeto com as 
servidões e restrições de utilidade pública e outras condicionantes legalmente 
estabelecidas com incidência na área de intervenção. 

 
 
Para além de uma análise qualitativa, é feita uma análise quantitativa das áreas afetadas, 
correspondentes às classes e categorias de uso do solo constantes da Planta de 
Ordenamento do PDM abrangido e das condicionantes legais interferidas.  
 
A avaliação dos impactes gerados pelo projeto segue os critérios gerais de classificação 
apresentados na Metodologia Geral do presente Capítulo. 
 
Por fim, avalia-se ainda a Alternativa Zero e os impactes cumulativos. 
 
 
 
 
11.2 Conformidade com os Instrumentos de Planeamento e Gestão do Território 

11.2.1 Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) é um 
documento de natureza estratégica e de âmbito nacional cujas orientações, embora 
bastante gerais, são as bases dos restantes instrumentos de ordenamento do território. 
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No Programa de Ação são apresentados Objetivos Estratégicos e dentro deles o Objetivo 
Estratégico 2, desdobra-se num conjunto de Objetivos Específicos, entre os quais 
interessa destacar o Objetivo 2.2: ” Melhorar os sistemas e infraestruturas de suporte à 
conetividade internacional de Portugal no quadro ibérico, europeu, atlântico e global” e 
em particular, a Medida Prioritária 7, que refere a necessidade de “ (...) promover acções 
dirigidas aos principais sectores industriais com capacidade e potencial exportador, 
suscitando ganhos de competitividade nas cadeias logísticas através da introdução de 
novas tecnologias e consequente adaptação dos procedimentos de gestão (2007-2013) 
(...)”. 
 
Segundo este objetivo estratégico “Para reduzir a vulnerabilidade de Portugal como 
localização industrial face ao agravamento previsível dos custos de transporte rodoviário 
de mercadorias importa participar nos programas internacionais de promoção do 
transporte intermodal, criar condições propiciadoras de maior eficiência no Transporte 
Marítimo de Curta Distância, participar no Programa Europeu das Auto-estradas do Mar, 
e integrar a rede ferroviária nacional na rede ibérica e europeia”. 
 
Desta forma, conclui-se que o projeto em estudo tem impacte positivo contribuindo para a 
concretização do Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território. 
 
 
 
11.2.2 Planos Especiais de Ordenamento do Território 

 
• Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo (POE Tejo) (em elaboração) 
 
Como se viu na situação de referência, a zona do projeto é abrangida pelo Plano de 
Ordenamento do Estuário do Tejo, o qual se encontra ainda em elaboração. 
 
De acordo com as informações constantes da Planta Síntese do Plano verifica-se que a 
zona do projeto se insere em Área com uso portuário reconhecido ou potencial logístico e 
industrial, a qual corresponde à área de jurisdição da APL, e devem, entre outros 
objetivos, ser garantidas as condições para o desenvolvimento da atividade portuária, em 
termos de tráfego marítimo e fluvial de mercadorias e passageiros, a náutica de recreio, a 
pesca ou a construção, reparação e desmantelamento de embarcações, bem como as 
atividades logísticas. 
 
Pelo exposto conclui-se, que o objeto do presente estudo enquadra-se nos objetivos do 
POE Tejo, permitindo o fomento das atividades logísticas associadas ao desenvolvimento 
da atividade portuária, em termos de tráfego marítimo e fluvial de mercadorias. 
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11.2.3 Planos Sectoriais 

 
• Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM)  
 
O POEM incide sobre o território nacional correspondente aos espaços marítimos sob 
soberania ou jurisdição portuguesa.  
 
“O Plano tem como objetivo ordenar os usos e atividades do espaço marítimo, presentes 
e futuros, em estreita articulação com a gestão da zona costeira, garantindo a utilização 
sustentável dos recursos, a sua preservação e recuperação, potenciando a utilização 
eficiente do espaço marinho, no quadro de uma abordagem integrada e intersectorial, e 
fomentando a importância económica, ambiental e social do mar.” (INAG) 
 
Atendendo à especificidade do objeto do presente estudo interessa essencialmente 
considerar o Domínio Estratégico 2 (“Economia”) que enquadra a presente pretensão e 
mais concretamente a Linha de Orientação relacionada com a “Valorização”, e 
“Sinergias”, para a qual se estabelecem as seguintes Orientações Estratégicas, 
compatíveis com o projeto em causa: 
 

• Fomento das atividades associadas à utilização sustentável do espaço marítimo e 
dos seus recursos e modernização e sustentabilidade das respetivas 
infraestruturas; 
 

• Incremento da atratividade e da competitividade das atividades associadas à 
utilização do espaço marítimo e dos seus recursos e das respetivas 
infraestruturas; 
 

• Estabelecimento de sinergias (integração em cluster) entre as instituições e os 
agentes económicos cujas funções e atividades incidem no espaço marítimo e nos 
seus recursos.  

 
Pelo exposto conclui-se, que o objeto do presente estudo enquadra-se nos objetivos do 
POEM. 
 
 
 
• Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo (PGRH) 
 
Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica correspondem a instrumentos de 
planeamento dos recursos hídricos que visam a gestão, a proteção e a valorização 
ambiental, social e económica das águas ao nível das bacias hidrográficas integradas 
numa região hidrográfica. 
 
As necessidades totais para o sector da indústria totalizam cerca de 86 hm3/ano, 
correspondendo a 6% das necessidades totais da região (1346 hm3/ano). A sub-bacia 
onde as necessidades de água para indústria são mais elevadas é a sub-bacia Estuário, 
com 25% das necessidades de água, correspondendo também à sub-bacia com maior 
número (29%) de instalações industriais na região.  
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Seguem-se as sub-bacias Grande Lisboa e Rio Sorraia, ambas com 11% das 
necessidades totais. A sub-bacia Grande Lisboa é a também a sub-bacia que apresenta 
maiores necessidades de água por unidade de área, o que se prende com o facto de ser 
nesta sub-bacia onde se verifica uma maior densidade de instalações industriais na 
região hidrográfica. 
 
No PGRH do Tejo incluem-se no grupo das industrias todas as fontes consideradas como 
industriais, ou seja, os sectores da agro-indústria abrangidos pela ENEAPAI (matadouros, 
indústrias de lacticínios e adegas), os restantes sectores da indústria transformadora e 
aterros sanitários, outras instalações de tratamento e valorização de resíduos, centrais 
térmicas e instalações de armazenamento e distribuição de combustíveis. No  
Quadro V. 45 apresentam-se as cargas poluentes de origem industrial na RH5 para a 
sub-bacia do Estuário na qual se insere o projeto em estudo.  
 

Quadro V. 45 – Cargas Poluentes Com Origem na Indústria Estimadas Para a RH5 na Sub-
Bacia do Estuário 

Sub-bacia 
CQO  

(t/ano)) 
CBO5 
(t/ano) 

SST  
(t/ano) 

NTotal  
(t/ano) 

PTotal  
(t/ano) 

Estuário 5 252 2 721 2 056 283 15 

 
 
Não existem no PGRH do Tejo, referências específicas ao Terminal da Trafaria da OZ 
Energia sendo que a construção dos novos reservatórios e das respetivas bombas pelas 
suas características não tem expressão significativa na região hidrográfica e que a 
pressão sobre o recurso (água) também não é significativo. 
 
Assim, não sendo consideradas como relevantes no âmbito do plano de gestão, não são 
estabelecidas orientações específicas nem medidas concretas para estas atividades.  
 
É de realçar também que, e de acordo com os objetivos e prioridades que norteiam este 
plano, não são identificadas, restrições ou condicionantes ao projeto em causa. 
 
 
 
• Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROF AML) 
 
De acordo com o PROF da AML, a área onde se insere o projeto em estudo localiza-se 
entre a “Sub-região homogénea Arribas-Arrábida” e na “Sub-região homogénea 
Península de Setúbal”. 
 
De acordo com o Mapa Síntese do PROF, a área em estudo que se localiza junto à 
Trafaria não se integra em qualquer zona sensível para a conservação. 
 
Tendo em conta o caracter sectorial deste plano, não existem referências ao projeto em 
causa. No entanto, e de acordo com os objetivos e prioridades que norteiam este plano, 
não são identificadas restrições ou condicionantes ao projeto em análise. 
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Deste modo, não havendo qualquer intervenção na área florestal referida e tendo-se 
identificado que o projeto não tem também impactes significativos ao nível do solo e da 
água, considera-se que se enquadra nos objetivos defendidos pelo Plano. 
 
 
 
 
11.2.4 Planos Regionais 

 
• Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROT AML) 
 
De acordo com a versão do PROT AML em vigor, datado de 2002, verifica-se que o 
projeto em causa se enquadra nos objetivos estratégicos de desenvolvimento regional 
preconizados, nomeadamente nas Orientações Territoriais para a Unidade Territorial 
”Arco Ribeirinho” mais especificamente entre na unidade “Sobreda / Charneca”( 
localizada a Oeste do Terminal) e a unidade Trafaria / Banática” (localizada a Este do 
Terminal da OZ Energia. 
 
O arco ribeirinho sul integra várias subunidades distintas: a mancha urbana consolidada 
desenvolvida em torno da margem esquerda do estuário do Tejo, de Cacilhas ao Montijo, 
o interior dos concelhos de Almada e Seixal, a faixa litoral da Costa da Caparica e das 
praias urbanas estendida até à Fonte da Telha, incluindo algumas áreas urbanas de 
carácter turístico e as vertentes ribeirinhas do concelho de Almada. No seu conjunto, 
estas subunidades constituem a grande coroa urbana da margem sul. 
 
De acordo com o PROT AML, a área de estudo localiza-se nas proximidades da Rede 
Ecológica Metropolitana mais concretamente da “Área Estruturante Primária do Estuário 
do Tejo”. 
 
O “Estuário do Tejo” é o elemento central da AML e constitui uma área húmida da maior 
importância a nível nacional e europeu. Apresenta uma biodiversidade muito elevada e 
uma excecional diversidade paisagística, constituindo o elemento de referência simbólica 
da cidade de Lisboa e de toda a AML.  
 
Com o objetivo de dar corpo à Visão Estratégica preconizada, o PROT definiu um 
conjunto de orientações das quais se destacam, pela sua relevância para o projeto em 
causa, as seguintes: 
 

 As Orientações Territoriais para a Unidade ”Arco Ribeirinho” que referem a 
necessidade de, e entre outros aspetos: 

- “(...) Reconverter as áreas industriais em declínio ou abandonadas, privilegiando a 
sua utilização para serviços de apoio às atividades económicas e para a criação 
de espaço público”. 

 
Pelo exposto se conclui, que o projeto em causa não colide e se enquadra nos objetivos 
estratégicos de desenvolvimento regional preconizados no PROT da Área Metropolitana 
de Lisboa, considerando-se que o seu impacte é positivo e enquadrando-se nos objetivos 
defendidos pelo Plano. 
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11.2.5 Planos Municipais 

 
• Plano Diretor Municipal de Almada (PDM) 
 
De acordo com o PDM em vigor, o qual se encontra contudo em revisão verifica-se que o 
Terminal da OZ Energia, mais concretamente a área onde serão implantados os novos 
reservatórios e as bombas abrange a Classe de “Espaços industriais”. 
 
Como se viu também, parte desta área e nomeadamente a zona do porto do Terminal da 
OZ Energia localizada mais próxima do rio Tejo, insere-se na área de jurisdição da APL, 
que é também responsável pelo licenciamento de quaisquer obras que se desenvolvam 
na sua área de jurisdição. 
 
Importa referir neste âmbito e de acordo com o DL n.º 336/98, de 3 de novembro que 
regulamenta a atividade da APL, que pertencem ao Domínio Público do Estado afeto à 
APL, os terrenos, terraplenos e obras marítimas situadas dentro da sua área de jurisdição 
e ainda os bens afetos à atividade de pesca. Na sua área de jurisdição e de acordo com 
o art.º 4º, só esta entidade pode licenciar obras diretamente relacionadas com a sua 
atividade, não dispensando contudo tal situação, o parecer da câmara municipal 
respetiva, nos termos da legislação aplicável. 
 
Verifica-se assim que o presente projeto vai assim de encontro ao definido nos 
instrumentos de planeamento, requalificando uma estrutura industrial existente no sentido 
da sua valorização económica e que permitirá um aumento da competitividade industrial 
dado que serão construídos novos reservatórios de armazenamento de GPL que 
permitirão uma trasfega por via marítima.  
 
 
 
11.2.6 Outros Planos 

Tendo em conta os Planos desenvolvidos pela APL para a sua área de jurisdição verifica-
se que o Terminal da OZ Energia encontra-se contemplado no Plano Estratégico de 
Desenvolvimento do Porto de Lisboa (PEDPL). 
 
Com efeito, na concretização dos objetivos destes planos, a APL aponta (e entre outras 
medidas) a necessidade de “Assegurar a criação das condições para responder aos 
desafios do mercado, através da promoção da inovação e do desenvolvimento de 
soluções tecnológicas e operacionais que suportem a melhoria funcional das atividades 
portuárias, visando o reforço das vantagens competitivas do porto e tendo por base a 
competência dos seus colaboradores” e “Ser um fator da dinamização da cooperação 
entre os parceiros operacionais com o objetivo de se prestarem serviços de excelência 
nas áreas portuária e logística, orientados para o cliente e segundo princípios de 
racionalidade económica e de eficácia social e com respeito pelas melhores práticas 
ambientais e de segurança” pelo que o projeto em causa enquadra-se nestas medidas. 
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11.3 Fase de Construção 

Neste ponto analisam-se os impactes decorrentes da construção do projeto em 
avaliação, considerando as orientações e regras estabelecidas nos diversos instrumentos 
de ordenamento e gestão do território afetos à área de projeto e em termos das 
condicionantes. 
 

a) Afetação de Classes de Espaço Definidas na Planta de Ordenamento do PDM 
 
Conforme se verifica da análise da cartografia apresentada no Capítulo IV do Volume II – 
Relatório Síntese, o Terminal da OZ Energia e sua envolvente, inserem-se nas classes 
de “Espaços Industrias” e “Espaços Culturais e Naturais”, estando o local de implantação 
do projeto em espaço industrial. 
 
A área ocupada pelos novos reservatórios e sistema de bombagem associado 
corresponde a cerca de 1 165 m2, que se encontra na classe de uso de solo referente a 
Áreas Industriais.  
 
 
 

b) Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 
 
Com base no descrito no Capítulo IV do Volume II – Relatório Síntese, constata-se que 
na área de implantação do projeto e envolvente próxima se verifica a existência das 
seguintes condicionantes legais: 
 

− Área de Jurisdição da APL; 

− Domínio público hídrico; 

− Área de servidão militar; 

− Condutas da POL NATO de Lisboa. 

 
 
Na sua área de jurisdição, a APL, nos termos do Decreto-Lei n.º 336/98, de 3 novembro, 
que regulamenta os seus estatutos, tem competências para o licenciamento de obras 
diretamente relacionadas com a sua atividade. Tal situação não dispensa contudo o 
parecer da câmara municipal respetiva, neste caso a Câmara Municipal de Almada. 
Como se viu na situação de referência, esta entidade reconhece o interesse local do 
projeto deste modo a implementação do projeto é possível desde que licenciada pela 
APL. 
 
O Projeto insere-se no limite da área de Domínio Público Marítimo (50 m contados  
a partir da linha de máxima preia-mar de águas vivas equinociais), sob jurisdição da  
APL. 
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Pela análise da Carta de Condicionantes, a área de servidão militar ocorre na área mais a 
sul do Terminal ainda que, os reservatórios e as bombas não intersectem esta mesma 
área. 
 
Para além das servidões atrás referidas a área do projeto é atravessada por 3 condutas 
de combustíveis pertencentes ao Depósito POL NATO de Lisboa. 
 
Estas condutas encontram-se sujeitas ao regime de servidão militar mais concretamente 
a uma faixa de terreno com 6 m de largura por onde passam as condutas. Dado que o 
proponente conhece a localização das condutas no interior da sua instalação constata-se 
que o projeto respeita a área de salvaguarda e servidão das mesmas não ocorrendo por 
isso mesmo uma interferência com esta servidão.  
 
Face ao exposto, considera-se que o impacte decorrente da implantação do projeto é 
negativo mas reduzido, permanente e reversível. 
 
 
 
 
11.4 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, os impactes do projeto em estudo, decorrem da sua presença 
física no território e funcionamento. 
 
Os impactes ocorridos na fase de construção perpetuam-se para a fase de exploração, 
pois resultam da ocupação direta e irreversível do solo, enquadrando-se neste caso os 
impactes resultantes afetação das categorias de espaço previstas no PDM abrangido.  
 
Por conseguinte, os impactes decorrentes na fase de exploração que resultam da 
afetação das categorias de espaço são análogos aos da fase de construção e 
perpetuam-se durante a fase de exploração. Constituem exceção a área de estaleiro, que 
após a fase de construção, será alvo de recuperação, ficando afeta ao seu uso anterior. 
 
O projeto tem como objetivo a melhoria de uma unidade industrial existente e que é 
considerada como importante no contexto desta zona do estuário do Tejo, pelos 
diferentes intervenientes, nomeadamente, os diretamente relacionados com as diferentes 
entidades administrantes do território, em primeiro lugar a APL e depois as diferentes 
entidades, cujos instrumentos de gestão territorial se articulam mais diretamente com a 
zona ou a tipologia do projeto. 
 
Como se viu anteriormente a construção dos novos reservatório e das respetivas bombas 
vai de encontro às intenções: 
 

• Do PNOPT, no sentido de criar condições propiciadoras de maior eficiência no 
Transporte Marítimo de Curta Distância. Desta forma, conclui-se que o projeto em 
estudo tem impacte positivo contribuindo para a concretização do Programa 
Nacional da Politica de Ordenamento do Território. 
 



  
 

EIA do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria 
Dezembro 2015 
Rev.00 Vol. II - Relatório Síntese – Capitulo V 

103

 
 

• Do POEM no sentido de promover a “Valorização”, e “Sinergias”, para a qual se 
estabelecem as seguintes Orientações Estratégicas, compatíveis com o projeto 
em causa: 
 

o Fomento das atividades associadas à utilização sustentável do espaço 
marítimo e dos seus recursos e modernização e sustentabilidade das 
respetivas infraestruturas; 

o Incremento da atratividade e da competitividade das atividades associadas 
à utilização do espaço marítimo e dos seus recursos e das respetivas 
infraestruturas; 

o Estabelecimento de sinergias (integração em cluster) entre as instituições 
e os agentes económicos cujas funções e atividades incidem no espaço 
marítimo e nos seus recursos.  

• Do POE Tejo, ao reconhecer a zona do projeto como Área com uso portuário 
reconhecido ou potencial logístico e industrial, a qual corresponde à área de 
jurisdição da APL, devem, entre outros objetivos, ser garantidas as condições 
para o desenvolvimento da atividade portuária bem como atividades logísticas. 

 
 
Os seus impactes são assim classificados de globalmente positivos e significativos. 
 
Ao nível das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública há a destacar os 
impactes verificados na afetação do Domínio Público Marítimo e da Área de Jurisdição da 
APL, que se perpetuam para a fase de exploração, mas que como se viu, se tratam de 
impactes não significativos, enquadrando-se o projeto nas restrições definidas. 
 
No que respeita as outras condicionantes não existem impactes negativos a apontar 
decorrentes da fase de exploração do projeto, dado que não se verificará a afetação das 
mesmas.  
 
 
 
 
11.5 Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação do projeto não se preveem impactes no ordenamento do 
território e nas condicionantes legais, sendo considerados inexistentes. 
 
 
 
 
11.6 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero implica a manutenção da situação atual, pelo que os impactes no 
ordenamento e condicionantes são considerados inexistentes. 
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11.7 Conclusões 

Os impactes do projeto em termos de ordenamento e condicionantes são classificados de 
um modo geral de positivos e significativos e relacionam-se com a conformidade do 
projeto com os objetivos estabelecidos nos diferentes instrumentos de gestão territorial 
que valorizam o uso sustentável dos recursos e das infraestruturas existentes como 
forma de desenvolvimento económico e social.  
 
Estes são impactes permanentes que se iniciam com a construção e se mantêm 
durante a fase de exploração. 
 
Os impactes negativos prendem-se com a afetação de condicionantes legais como o 
Domínio Publico Marítimo e áreas de Jurisdição da APL, que é no entanto, um impacte 
reduzido e não significativo, dado que as ações preconizadas associadas á construção 
dos novos reservatórios apenas intersectam essa área numa zona limítrofe desta 
servidão.  
 
Nos quadros seguintes apresenta-se a classificação dos impactes nos termos da 
Metodologia Geral definida no presente capítulo. 
 
 
 
 
11.8 Impactes Cumulativos 

Apesar da reduzida dimensão do projeto, os impactes cumulativos sobre o 
ordenamento são globalmente positivos, embora não significativos, pela sua 
conformidade com os instrumentos de gestão territorial em vigor e localmente 
importantes, sendo uma situação identificada e reconhecida pelos intervenientes mais 
diretos e entidades administrantes do espaço. 
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Quadro V. 46 – Síntese de Impactes no Ordenamento do Território, Servidões e Restrições na Fase de Construção  

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Afetação de espaços de 
ordenamento 

- Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

Não 
Significativa 

(15) 

Afetação de condicionantes, 
servidões e restrições 

- Direto Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

Não 
Significativa 

(15) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 

 
 

Quadro V. 47 – Síntese de Impactes no Ordenamento do Território, Servidões e Restrições na Fase de Exploração  

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 
de Ocorrência Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Conformidade com os 
instrumentos de gestão 
territorial 

+ Direto Moderada 
(3) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Não Minimizável / 
Não Compensável 

(2) 

Significativa 
(18) 

Articulação com as 
necessidades existentes em 
termos de infraestruturas de 
apoio logístico à continuidade 
da atividade industrial nesta 
zona do estuário do Tejo 

+ Direto Elevada 
(5) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Diária 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável / 
Compensável 

(1) 

Significativa 
(19) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativo (NS); Significativo (S); Muito Significativo (MS); Inexistente (I) 
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12. PATRIMÓNIO 

12.1 Metodologia 

Os trabalhos arqueológicos (levantamento de informação bibliográfica e prospeção 
arqueológica do terreno), executados no âmbito do Descritor Património para o Estudo de 
Impacte Ambiental (Projeto de Execução) da Alteração da Capacidade de Armazenagem 
de GPL do Terminal da Trafaria não revelaram a existência de ocorrências patrimoniais 
na área de incidência do projeto. 
 
Tendo em consideração este aspeto foi desenvolvida a avaliação de impactes do projeto 
para as fases de construção, exploração e desativação. Foi ainda analisada a Alternativa 
Zero e os eventuais impactes cumulativos. 
 
 
 
 
12.2 Fase de Construção 

Os trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção 
arqueológica do terreno) não revelaram a presença de ocorrências patrimoniais com valor 
etnográfico, significado arquitetónico ou interesse arqueológico, na área de incidência do 
projeto. 
 
Por este motivo classificam-se os impactes patrimoniais como inexistentes. 
 
 
 
 
12.3 Fase de Exploração 

Não se preveem impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer da exploração 
destes novos reservatórios de GPL nem das respetivas bombas pelo que os impactes 
são classificados de inexistentes. 
 
 
 
 
12.4 Fase de Desativação 

A eventual desativação do projeto integrada na desativação global do Terminal da 
Trafaria da OZ Energia não originará qualquer impacte no descritor património pelo que o 
impacte é classificado de inexistente. 
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12.5 Alternativa Zero 

Face à não implantação do projeto considera-se que serão mantidas as condições atuais, 
conforme o descrito na situação de referência do Capítulo IV, pelo que os impactes se 
classificam como inexistentes. 
 
 
 
 
12.6 Conclusões 

As intervenções na fase de construção, na fase de exploração e de desativação não são 
geradoras de impactes no património.  
 
 
 
 
12.7 Impactes Cumulativos 

Face às características do projeto com áreas de afetação reduzidas que não abrangem 
qualquer valor patrimonial, considera-se que os impactes cumulativos do projeto são 
inexistentes.  
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CAPÍTULO V.2 – ANÁLISE DE RISCO 
 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O presente Subcapítulo corresponde à Análise de Risco Quantitativa desenvolvida para a 
avaliação dos riscos associados ao Projeto de Alteração da Capacidade de 
Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria da OZ Energia comparativamente com a 
situação atual, a qual é apresentada no Anexo 12 do Volume III – Anexos Técnicos. 
 
Na Análise de Risco realizada foi aplicada a seguinte metodologia: 
 
 
1. Identificação de Perigos, na qual se realiza uma análise dos acontecimentos e 
condições que podem ocasionar um acidente no Terminal, identificando as medidas de 
prevenção existentes para dar resposta às circunstâncias identificadas. Nesta 
identificação foram considerados os seguintes aspetos: 
 

a) Fontes de perigo internas: neste ponto realiza-se uma identificação geral dos 
perigos internos que encontram-se relacionados com a atividade de carga e 
descarga e com as zonas de armazenagem. 

b) Fontes de perigo externas: identificam-se as fontes de risco externas que 
podem, a priori, produzir acidentes considerados graves que possam atingir a 
instalação em estudo, nomeadamente fenómenos naturais e acidentes em 
instalações da envolvente; 

c) Análise da perigosidade das substâncias: presentes no Terminal após 
implementação do projeto, com a finalidade de identificar os possíveis riscos 
associados à sua manipulação; 

d) Análise Histórica de Acidentes em instalações similares que foi efetuada uma 
análise dos acidentes ocorridos em instalações, com recurso à base de dados 
FACTS, gerida pelo Unified Industrial & Harbour Fire Department in Rotterdam-
Rozenburg, Holanda. O objetivo desta análise é poder determinar, de uma forma 
preliminar, as tipologias de acidentes mais prováveis que podem ocorrer no 
Terminal, baseando-se nos sinistros que ocorreram em instalações similares. 
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2. Identificação dos Cenários de Acidente, a partir da materialização de um 
acontecimento acidental, onde se analisou a evolução da: 
 

• Rutura/Colapso no reservatório de armazenagem de produto líquido inflamável 
com derrame de produto e com possível incêndio / explosão do derrame; 

• Rutura de tubagem associada à ilha de carga de produto líquido inflamável com 
derrame de produto e com possível incêndio / explosão do derrame; 

• Rutura de flexível ligado à cisterna de transporte de produto líquido inflamável 
com derrame de produto e com possível incêndio / explosão do derrame; 

• Rutura/Colapso no reservatório de armazenagem GPL com derrame de produto e 
com possível incêndio / explosão do derrame; 

• Rutura de tubagem de GPL com derrame de produto e com possível incêndio / 
explosão do derrame; 

 
 
3. Estimativa da frequência de ocorrência dos cenários de acidente tendo sido 
adotadas as orientações constantes na publicação Guideline for Quantitative Risk 
Assessment (Purple Book), edição de 2005 produzida pelo TNO. 
 
 
4. Elaboração de Árvores de Acontecimentos com o objetivo de determinar as 
diferentes evoluções que pode seguir o produto, uma vez libertado, a partir da perda de 
contenção dos equipamentos para definir os diferentes cenários de risco a modelar. 
 
 
5. Cálculo das Consequências dos Cenários de Riscos, que foram considerados 
aqueles que têm associado um risco superior a 10-6/ano, o que envolveu: 

− Identificação da substância perigosa, massa libertada e quantidade 
presente no equipamento;  

− Identificação do equipamento; 

− Identificação do acontecimento crítico e fenómeno perigoso; 

− Tempo de libertação, caudal e diâmetro de fuga; 

− Condições meteorológicas consideradas; 

− Outros parâmetros usados na modelação (área de derrame, etc.); 

− Resultados das simulações efetuadas. 
 
 
6. Representação gráfica da estimativa dos alcances para os cenários de risco 
selecionados para diferentes efeitos. 
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2. CONCLUSÕES 

Com base na Análise de Risco desenvolvida aplicando a metodologia descrita no ponto 
anterior concluiu-se que: 
 

a) Efeitos na instalação 
 
Dentro do Terminal da Trafaria da OZ Energia verifica-se que o cenário de jet fire atinge a 
zona dos edifícios com radiação de 12,5 kW/m2 enquanto o incêndio de piscina (pool fire) 
atinge apenas o edifício do gerador de emergência com 12,5 kW/m2. Os restantes 
edifícios do Terminal estão sujeitos a níveis de radiação inferiores a 5 kW/m2. 
 
Quanto aos efeitos de uma explosão, a sobrepressão de 300 mbar não atinge o edifício 
da Sala de Controlo, estando este sujeito a sobrepressões de 140 mbar.  
 
 

b) Efeito dominó 
 
Tendo em conta os resultados obtidos relativamente ao nível de radiação, verifica-se que 
os cenários atingem os valores de efeito dominó no exterior da instalação, 
nomeadamente para o lado este e norte (rio tejo).  
 
Relativamente à ocorrência de sobrepressões resultantes de uma explosão, desde o 
suposto ponto de fuga a modelação obtida apresenta alguns metros de sobrepressão de 
300 mbar no exterior da instalação, também este a este e norte, em situações de vento 
noite.  
 
Não existem instalações vizinhas abrangidas no efeito dominó dos cenários modelados. 
 
 

c) Análise Geral 
 
Embora as consequências dos cenários de acidente simulados sejam significativas, 
deverá ter-se em atenção que a probabilidade de ocorrência de qualquer um destes 
cenários é bastante reduzida, e que na modelação não foram tidos em consideração 
meios de mitigação, nomeadamente a possibilidade de utilizar meios de prevenção e 
combate ao incêndio.  
 
Os valores de alcance para efeitos de dominó encontram-se na sua maioria contidos no 
interior da instalação. 
Existem dois cenários que podem provocar impacto nas áreas residências próximas, 
ambos devidos a explosão por rutura de tubagem. O mais gravoso corresponde ao 
cenário com vento fraco (considerado de noite), visto que o alcance da nuvem de gás 
explosivo é superior, existindo menor dispersão.  
 
Neste cenário, o alcance para uma sobrepressão de 0,05 bar (efeitos irreversíveis na 
saúde humana e danos em edifícios) abrange uma parte da Trafaria (Oeste), Murfacém, 
Quinta e Monte dos Buchos (Sul) e Quinta do Portinho (Este).  
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O cenário com vento médio tem impacte em alguns edifícios da Trafaria localizados mais 
próximo da instalação do Terminal da OZ Energia, no entanto é de salientar que a 
probabilidade de ocorrência deste cenário é muito pequena 1,1 x10-7/ano. 
 
Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que a inclusão dos novos 
reservatórios de GPL no Terminal não irá aumentar os impactes dos cenários de acidente 
existentes na instalação, uma vez que os alcances estão contidos dentro dos já 
existentes, tanto em termos de radiação como sobrepressão, não existindo novas áreas 
residenciais afetadas. 
 
De notar que as modelações efetuadas, não tiveram em consideração os desníveis 
existentes, tanto no terreno do Terminal da Trafaria da OZ Energia como nos terrenos 
adjacentes, o que constitui uma situação mais desfavorável do que a realidade dado que 
em termos de impactes, os desníveis de terreno existentes, de um modo geral, podem 
ser considerados benéficos, uma vez que são barreiras naturais tanto de radiação como 
de sobrepressões. 
 
Conclui-se assim que a implementação do projeto em estudo não conduzirá a uma 
alteração sensível do risco atual global do Terminal recomendando-se assim a 
implementação das medidas previstas no projeto, assim como: 
 

• Atualização do Plano de Emergência Interno do Terminal da Trafaria da OZ 
Energia, de modo a integrar os novos reservatórios de armazenagem e sistema 
de bombagem associado; 

• Realização periódica de “simulações” de acidentes para testar o Plano de 
Emergência e os meios humanos e materiais disponíveis; 

• Elaboração de Procedimentos de Operação e Manutenção adequados às 
características dos novos reservatórios e bombas de GPL; 

• Continuação da formação adequada dos trabalhadores do Terminal; 

• Elaboração de procedimentos específicos e rigorosos a serem seguidos pelas 
empresas subcontratadas, que efetuem trabalhos no Terminal. 
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CAPÍTULO VI – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA. 
PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Em função da identificação e avaliação de impactes decorrentes da análise do projeto e 
da sua relação com a área de implantação, apresentam-se neste capítulo as medidas de 
interesse para a minimização ou potenciação dos impactes identificados. 
 
A definição de medidas de minimização de impactes desdobra-se em três objetivos ou 
momentos fundamentais: evitar os impactes; minimizar os impactes não evitáveis; 
compensar os impactes não evitáveis ou minimizáveis. 
 
Estas medidas são apresentadas da seguinte forma: 
 

• Medidas de carácter geral respeitantes à fase de construção e que consistem num 
conjunto de boas práticas ambientais, a ser tomado em consideração pelo 
adjudicatário da Obra / Dono de Obra, e que integram as Medidas de Minimização 
Gerais da Fase de Construção, definidas pela Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) para esta fase dos projetos; 
 
 

• Medidas específicas em relação a alguns dos descritores analisados no EIA e que 
decorrem da avaliação específica efetuada anteriormente face à relação do 
projeto com o local. Estas medidas repartem-se entre a fase de construção e a 
fase de exploração. 

 
 
No final apresenta-se uma síntese da importância das medidas para a minimização dos 
impactes negativos identificados, os quais ocorrem, no essencial, na fase de construção. 
 
Complementarmente indicam-se também os descritores ambientais para os quais se 
preconizam planos de monitorização. 
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2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE GESTÃO AMBIENTAL 

2.1 Medidas de Caráter Geral 

No Quadro VI. 1 apresenta-se a listagem das medidas de minimização de carácter geral 
a adotar durante a fase de construção. Estas medidas encontram-se estruturadas de 
acordo com a Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção disponível 
no sítio da internet da APA, com os ajustes que se entenderam necessários face à 
especificidade do projeto. 
 

Quadro VI. 1 – Medidas de Carácter Geral 

Numeração 
da Medida 
Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Descritor 
Ambiental 
Aplicável 

Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras 

1 

Desenvolvimento de uma campanha de informação da população 
na envolvente do projeto através da Câmara Municipal de 
Almada e União de Freguesias de Caparica e Trafaria. A 
informação disponibilizada deve incluir a identificação do objetivo, 
a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva 
calendarização e eventuais afetações à população, 
designadamente a afetação das acessibilidades. A população  
deverá ainda ser informada sobre a data de início da obra e do 
seu regime de funcionamento. 

1 Socioeconomia 

2 
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para 
esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais 
reclamações. 

2 Socioeconomia 

3 

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para 
os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução da 
obra relativamente às ações suscetíveis de causar impactes 
ambientais e às medidas de minimização a implementar, 
designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos 
trabalhos, com particular destaque para a prevenção da 
contaminação do meio ambiente. 

3 Todos  

4 

Implementar o Plano de Integração Paisagística (PIP) previsto de 
forma a garantir o enquadramento paisagístico adequado dos 
novos reservatórios e garantir a atenuação das afetações visuais 
associadas à presença da obra e respetiva integração na área 
envolvente. 

5 
Paisagem 

Socioeconomia 

5 

Implementar um Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) da 
Obra que contemple as medidas de minimização aqui indicadas e 
que deverá ser complementado com as medidas eventualmente 
propostas na DIA, sem prejuízo de outras que se venham a 
verificar necessárias. 

6 Todos 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Numeração 
da Medida 
Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Descritor 
Ambiental 
Aplicável 

Fase de Execução da Obra 

Implantação do Estaleiro e Parque de Materiais 

6 

O estaleiro deverá ser implantado no local indicado no EIA 
(Capítulo III) ou seja no interior do atual Terminal assim como as 
área de deposição dos materiais e equipamentos associados à 
construção. 

7 Todos 

7 

O estaleiro deverá ser vedado, de acordo com a legislação 
aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu 
normal funcionamento e garantir um melhor enquadramento 
paisagístico e atenuação das afetações visuais associadas à 
presença da obra e respetiva integração na área envolvente. 

8 
Paisagem 

Socioeconomia 

Limpeza e Decapagem de Solos 

8 

Decorrendo a construção no interior de um Terminal existente e 
numa área anteriormente intervencionada, as ações de limpeza e 
decapagem do solo serão reduzidas e pontuais. No entanto, 
estas ações devem ser limitadas às zonas estritamente 
indispensáveis para a execução da obra. 

9 
Solos 

Uso do Solo 

9 
Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à 
decapagem da terra e ao seu armazenamento em pargas, para 
posterior reutilização na recuperação da área afetada pela obra.  

10 
Solos 

Uso do Solo 
Paisagem 

Escavações e Movimentação de Terras 

10 
Os trabalhos de escavação e aterro devem ser iniciados logo que 
os solos estejam limpos, evitando repetição de ações sobre as 
mesmas áreas. 

14 
Geologia 

Solos 

11 

Executar os trabalhos que envolvam escavação e movimentação 
de terras de forma a minimizar a exposição dos solos nos 
períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão 
hídrica e o transporte sólido. 

15 
Recursos 
Hídricos 

Qualidade do Ar 

12 

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em 
períodos de elevada pluviosidade e devem ser tomadas as 
devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e 
evitar o respetivo deslizamento. 

16 Geologia 

13 

Uma vez que os materiais de escavação não apresentam 
características que permitam a sua reutilização na obra, estes 
materiais devem ser armazenados em locais com características 
adequadas para depósito até serem encaminhados para destino 
final adequado (aterro licenciado). 

18 
Geologia 

Solos 
Uso do Solo 

14 

Caso se verifique a existência de materiais de escavação com 
vestígios de contaminação, estes devem ser armazenados em 
locais que evitem a contaminação dos solos e das águas 
subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, 
até esses materiais serem encaminhados para destino final 
adequado. 

19 
Solos 

Gestão de 
Resíduos 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Numeração 
da Medida 
Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Descritor 
Ambiental 
Aplicável 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Escavações e Movimentação de Terras (Cont.) 

15 

A seleção da zona de depósito para os materiais sobrantes deve 
cumprir o preconizado em projeto ou seja excluir as seguintes 
áreas:  

• Áreas do domínio hídrico;  

• Áreas inundáveis;  

• Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada 
infiltração);  

• Perímetros de proteção de captações;  

• Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da 
Reserva Ecológica Nacional (REN); 

• Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no 
âmbito da conservação da natureza; 

• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico. 

21 Todos 

16 

Os materiais de aterro previstos no projeto (areias) deverão ser 
provenientes de locais de empréstimo que respeitem os seguintes 
aspetos:  

• Locais próximo do Terminal para minimizar o transporte;  

• Locais devidamente licenciados para o efeito.  

22 Todos 

Acessos 

17 Tal como previsto, utilizar acessos existentes para aceder ao local 
da obra (Terminal da OZ Energia).  

23 
Socioeconomia 

Ambiente 
Sonoro 

18 
Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e 
sinalização de obras, tendo em consideração a segurança e a 
minimização das perturbações nas atividades das populações. 

24 Socioeconomia 

19 
Assegurar que os acessos nas imediações da área do projeto não 
ficam obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua 
normal utilização por parte da população local. 

25 Socioeconomia 

20 

Garantir a limpeza regular do acesso e da área afeta à obra, de 
forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por 
ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 
equipamentos de obra. 

27 e 37 
Socioeconomia 

Paisagem 

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

21 

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados 
para proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para 
o estaleiro, de areias de empréstimo e de materiais excedentários 
a levar para destino adequado, minimizando a passagem no 
interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores 
sensíveis. 

28 
Socioeconomia 

Ambiente 
Sonoro 

22 
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, 
deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a 
minimizar a emissão de poeiras. 

29 
Socioeconomia 
Qualidade do Ar 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Numeração 
da Medida 
Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Descritor 
Ambiental 
Aplicável 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria (Cont.) 

23 
Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou 
do tipo particulado em veículos adequados, com a carga coberta, 
de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

30 
Socioeconomia 
Qualidade do Ar 

24 Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os 
equipamentos que originem o menor ruído possível. 

31 
Socioeconomia 

Ambiente 
Sonoro 

25 

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que 
apresentem homologação acústica nos termos da legislação 
aplicável e que se encontrem em bom estado de 
conservação/manutenção. 

32 Ambiente 
Sonoro 

26 

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas 
e veículos afetos à obra, de forma a manter as normais condições 
de funcionamento e assegurar a minimização das emissões 
gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de 
forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

33 

Ambiente 
Sonoro 

Qualidade do Ar 
Recursos 
Hídricos 

Solos 

27 
Garantir, tal como previsto, que as operações mais ruidosas 
sejam realizadas preferencialmente no período diurno e nos dias 
úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

34 Ambiente 
Sonoro 

28 
A saída dos veículos de obra do Terminal para a via pública 
deverá ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento 
de terras e lamas pelos rodados dos veículos.  

38 
Socioeconomia 
Qualidade do Ar 

Paisagem 

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

29 

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, com 
base no PPGRCD, considerando todos os resíduos suscetíveis 
de serem produzidos na obra, com a sua identificação e 
classificação, em conformidade com a Lista Europeia de 
Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a 
identificação dos destinos finais mais adequados para os 
diferentes fluxos de resíduos 

40 Gestão de 
Resíduos 

30 

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos 
produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade 
com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 
contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. 

41 Gestão de 
Resíduos 

31 São proibidas queimas a céu aberto. 42 Qualidade do Ar 

32 

Os resíduos produzidos na área social do estaleiro e equiparáveis 
a resíduos urbanos devem ser depositados em contentores 
especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida 
a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio 
para reciclagem. 

43 Gestão de 
Resíduos 

33 

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser 
armazenados em recipientes adequados e estanques, para 
posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a 
reciclagem. 

45 Gestão de 
Resíduos 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Numeração 
da Medida 
Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Descritor 
Ambiental 
Aplicável 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos (Cont.) 

34 
Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos 
gerados e respetivos destinos finais, com base nas guias de 
acompanhamento de resíduos. 

46 Gestão de 
Resíduos 

35 

Assegurar o destino final adequado dos efluentes domésticos 
provenientes do estaleiro conforme previsto no projeto 
(encaminhamento dos efluentes à rede de drenagem do Terminal 
para tratamento na ETAR do Portinho da Costa). 

47 Gestão de 
Resíduos 

36 

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, 
deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário 
com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 
armazenamento e envio para destino final ou recolha por 
operador licenciado. 

49 
Gestão de 
Resíduos 

Solos 

37 

Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a 
execução da obra, com a desmontagem do estaleiro e remoção 
de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de 
materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no 
mínimo com a reposição das condições existentes antes do início 
dos trabalhos e implementando o preconizado no PIP. 

50 Todos 

38 

Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como 
acesso ao local da obra (Terminal da OZ Energia), assim como os 
pavimentos que tenham eventualmente sido afetados ou 
destruídos. 

51 Socioeconomia 

39 
Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais 
infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes na zona da 
obra e áreas adjacentes, que sejam afetados no decurso da obra. 

52 
Socioeconomia 
Ordenamento e 
Condicionantes 

40 
Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos 
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pela obra -
de construção. 

53 Recursos 
Hídricos 

 
 
 
 
2.2 Medidas de Minimização Específicas 

A seguir apresenta-se uma listagem das medidas de minimização em relação a alguns 
dos descritores analisados no EIA e que decorrem da avaliação específica efetuada 
anteriormente face à relação do projeto com o local. Estas medidas repartem-se entre a 
fase de construção e a fase de exploração. 
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2.2.1 Fase de Construção 

2.2.1.1 Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

FC 1 – As escavações previstas implantação dos novos reservatórios, muro de 
contenção e sistema de bombagem constituem áreas particularmente favoráveis à 
acumulação de água pluvial, e à receção de eventuais exsurgências de águas 
subterrâneas. Assim, como forma de evitar a acumulação de águas nestas áreas, e 
quando necessário, poderá ser efetuada a sua remoção através de bombagem contínua, 
e encaminhamento das águas para a linha de água mais próxima. 
 
FC 2 – Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 
drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construção. 
 
FC 3 – Os trabalhadores afetos à obra devem estar aptos a intervir rapidamente em caso 
de acidente envolvendo derrame de óleos e hidrocarbonetos de modo a evitar que estes 
produtos possam atingir o meio marinho. 
 
 
 
2.2.1.2 Qualidade do Ar 

FC 4 – Deverá ser assegurada a correta manutenção e funcionamento dos motores de 
combustão dos veículos pesados e outros equipamentos, de forma a reduzir o mais 
possível as suas emissões atmosféricas e reduzir a potencial incidência sobre a 
povoação da Murfacém. 
 
FC 5 – Deverão ser conferidos cuidados especiais nas operações de transporte e 
deposição dos materiais de construção e de materiais residuais da obra, especialmente 
quando estes forem pulverulentos ou do tipo particulado. Neste sentido deverão ser 
utilizados equipamentos com regulação de altura de queda nas descargas, sendo 
garantida a menor altura de queda possível aquando da realização destas operações. 
 
 
 
2.2.1.3 Ambiente Sonoro 

FC 6 – Programação do tráfego diário, a fim de evitar a concentração excessiva de 
veículos e circulação nas horas de maior movimento. 
 
 
 
2.2.1.4 Gestão de Resíduos 

FC 7 – Implementação, na fase de construção, do Plano de Prevenção e Gestão de 
Resíduos de Construção e Demolição, elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008 
de 12 de março, o qual deverá contemplar os seguintes aspetos: 
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 Estudo das possibilidades de prevenção, identificando os materiais a reutilizar 
em obra; 

 Procedimentos para redução da quantidade de resíduos produzidos e 
condução para reciclagem e valorização (sempre que possível); 

 Procedimentos para a separação dos resíduos produzidos em função das 
suas características, nomeadamente em papel, vidro, metais, resíduos 
orgânicos, óleos usados e outros resíduos e Identificação da metodologia a 
adotar para assegurar a triagem dos resíduos na origem; 

 Meios adequados de recolha dos vários tipos de resíduos gerados na obra; 

 Implementação de áreas próprias para deposição dos resíduos (estaleiro e 
obra), devidamente dimensionadas de forma a permitir o acondicionamento e 
manuseamento em condições de higiene e segurança dos diferentes 
resíduos; 

 Encaminhamento dos resíduos a destino final adequado, de acordo com a 
sua classificação. A recolha, armazenagem, transporte e destino final dos 
resíduos deverá realizar-se, de acordo com a legislação em vigor, em matéria 
de gestão de resíduos, 

 Seleção dos operadores responsáveis pelo tratamento e destino final dos 
diferentes resíduos produzidos de acordo com a Listagem dos Operadores de 
Gestão de Resíduos Não Urbanos disponibilizada no sítio da Agência 
Portuguesa do Ambiente (www.apambiente.pt); 

 Deverão ser tidos cuidados especiais relativamente ao manuseamento de 
óleos e combustíveis e deverá ser cumprida a legislação referente aos óleos 
usados; 

 As mudanças de óleo e manutenção geral dos veículos e equipamentos 
necessárias deverão ser realizadas fora do local de obra em instalação 
própria para esse fim. 

 
 
 
2.2.1.5 Paisagem 

FC 8 – Deverão efetuar-se regas periódicas por aspersão, durante o período mais seco 
do ano, em especial, em condições de vento forte, por forma a evitar o levantamento de 
poeiras e a consequente afetação da qualidade visual da paisagem e a deposição nas 
manchas de vegetação envolvente do Terminal. 
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2.2.1.6 Socioeconomia e Riscos 

FC 9 – Articular previamente todas as medidas de minimização respeitantes a eventuais 
perturbações sobre a população de Murfacém para que de uma forma mais concertada e 
continua se possam reduzir os potenciais incómodos decorrentes da realização da obra. 
 
 
 
 
2.2.2 Fase de Exploração 

2.2.2.1 Solos, Fatores Biológicos e Ecológicos e Paisagem 

FE 1 – Manutenção do revestimento vegetal executado no Projeto de Integração 
Paisagística em boas condições, como forma de proteção contra a erosão e valorização 
ambiental e paisagística do Terminal. 
 
 
 
2.2.2.2 Qualidade do Ar 

FE 2 – Manutenção adequada dos veículos cisterna utilizados no transporte de GPL de 
forma a reduzir as emissões. 
 
 
 
2.2.2.3 Gestão de Resíduos 

FE 3 – Para a fase de exploração, deverá ser garantida a triagem, acondicionamento e 
encaminhamento dos resíduos produzidos a destino final licenciado, de acordo com a sua 
classificação. A recolha, armazenagem, transporte e destino final dos resíduos deverá 
realizar-se, de acordo com a legislação em vigor, em matéria de gestão de resíduos e 
integrado do atual sistema que o Terminal da OZ Energia dispõe atualmente. 
 
 
 
2.2.2.4 Socioeconomia 

FE 4 – Como medida compensatória a OZ Energia procederá a uma nova pavimentação 
da Rua da Liberdade e da Rua 1º de Maio em Murfacém entre a estrada N377-1 e o 
Portão Principal do Terminal da OZ Energia, o que beneficiará os moradores da 
povoação que terão as ruas bem pavimentadas, melhorando a segurança de circulação 
de viaturas ligeiras e pesadas, reduzindo o ruído associado ao trânsito e o risco de 
acidente. 
 
FE 5 – Como medida compensatória a OZ Energia irá adquirir e entregar à Corporação 
de Bombeiros da Trafaria, equipamento para combate a incêndios, a definir 
conjuntamente com esta Entidade, no valor aproximado de vinte mil Euros, melhorando 
assim os meios e preparação dos Bombeiros contribuindo assim para uma melhor 
segurança na zona. 
 
FE 6 – Manutenção adequada do pavimento de acesso ao Terminal da OZ Energia. 
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2.3 Síntese das Medidas de Minimização para a Redução de Impactes 

Em termos globais, considera-se que as medidas gerais recomendadas terão uma 
importância significativa na fase de construção, em particular induzidas por uma gestão 
adequada da obra, bem como pela implementação de um Projeto de Integração 
Paisagística (PIP) que permitirá, face à natureza do projeto, enquadrá-lo da melhor forma 
possível no território envolvente aquando da entrada em exploração.  
 
Na fase de exploração o próprio projeto em si constituirá um impacte positivo em termos 
de qualidade do ar, ambiente sonoro, uso do solo, paisagem e socioeconomia sendo que 
do ponto de vista dos restantes impactes com ocorrência no território de carácter 
negativo, eles são localizados e não significativos.  
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3. PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Face à análise de impactes realizada, considera-se que apenas para a fase de 
exploração deverá ser implementado um Programa de Monitorização do Ambiente 
Sonoro, o qual tem como objetivo confirmar o impacte positivo do projeto neste descritor. 
 
 
 
 
3.1 Locais de Amostragem 

Durante a fase de exploração, os locais de monitorização do ambiente sonoro 
correspondem aos recetores com usos sensíveis ao ruído mais próximos do Terminal, os 
quais foram monitorizados na situação de referência e que se encontram identificados na 
FIG. VI. 1. 
 
Caso existam reclamações devidamente justificadas deverão ser também efetuadas 
medições junto dos reclamantes, devendo estes locais passar a constar do conjunto de 
pontos a monitorizar. 
 
 
 
 
3.2 Parâmetros a Monitorizar 

A caracterização acústica a efetuar será baseada nos registos e análise dos valores do 
nível sonoro contínuo equivalente ponderado em malha A de longa duração LAeq, 
especificado na legislação nacional em vigor. Serão, ainda registados os valores de 
diversos índices estatísticos. 
 
Esta análise será efetuada na vigência dos três períodos de referência definidos na 
legislação conduzindo à determinação dos valores dos indicadores de ruído ambiente: Ld 
(LAeq no período diurno), Le (LAeq no período entardecer) e Ln (LAeq no período noturno). 
 
A partir dos valores registados, será calculado, também, o valor do indicador de ruído 
diurno-entardecer-noturno Lden, a partir da fórmula seguinte: 
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3.3 Frequência de Amostragem 

A primeira campanha de medições acústicas deve ocorrer no mês seguinte à entrada em 
funcionamento do projeto e caso não sejam registadas situações de incumprimento legal, 
a periodicidade passará a ser a definida na Declaração de Impacte Ambiental. 
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3.4 Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 

As medições do ruído ambiente serão realizadas de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, 
de 17 de janeiro e segundo as orientações da Norma Portuguesa NP 1996 de fevereiro 
de 2011 - "Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente". Partes 1 e 2.  
 
Deverão ser realizadas por uma Entidade Acreditada para o efeito. 
 
Serão ainda seguidas nas medições as “Diretrizes para a Elaboração de Planos de 
Monitorização de Ruído de Infraestruturas de Transporte Rodoviários e Ferroviários” 
emitidas pela Agência Portuguesa de Ambiente e os “Critérios de Acreditação Transitória 
relativos a Representatividade das Amostragens de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007” 
emitidos pelo Instituto Português de Acreditação. 
 
Os equipamentos de medição acústica serão de modelo(s) homologado(s) pelo Instituto 
Português de Qualidade e calibrados pelo Laboratório Primário de Metrologia Acústica. 
Os critérios de análise serão os constantes da legislação nacional em vigor, 
nomeadamente no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto). 
 
 
 
 
3.5 Critérios de Avaliação de Dados 

Os critérios de avaliação de dados para as medições acústicas a efetuar, serão os 
estabelecidos na legislação sobre ruído ambiente em vigor, nomeadamente no 
Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro), retificado pela 
Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e alterado pelo Decreto-Lei  
n.º 278/2007, de 1 de agosto. 
 
Avaliar-se-á a evolução temporal dos resultados, através da comparação com os 
resultados da campanha de referência apresentada no Estudo de Impacte Ambiental. 
 
Os resultados da monitorização devem ser analisados tendo em vista: 
 

− Verificar o cumprimento da legislação aplicável; 

− Verificar a necessidade de adotar medidas de minimização complementares, em 
caso de incumprimento dos valores limite legais. 

 
 
 
 
3.6 Relação entre os Fatores Ambientais a Monitorizar e os Parâmetros 

Caracterizadores da Exploração do Projeto 

Na fase de exploração, os níveis sonoros são essencialmente influenciados pelo 
funcionamento dos equipamentos associados ao Terminal e à circulação rodoviária. 
 
A monitorização nesta fase deve permitir avaliar o cumprimento da legislação aplicável. 
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3.7 Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos Resultados 

dos Programas de Monitorização 

Caso a monitorização revele a existência de situações de incumprimento dos valores 
limite devem ser equacionadas e implementadas medidas de minimização suplementares 
e/ou redimensionadas as já implantadas, sendo necessário realizar nova campanha de 
medições após a concretização das novas medidas de modo a demonstrar que foi 
reposta a conformidade legal. 
 
 
 
 
3.8 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Revisão do Programa de 

Monitorização 

Na sequência de cada campanha de monitorização serão elaborados relatórios de 
monitorização, para envio à Autoridade de AIA. Estes relatórios serão elaborados nos 
termos da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril. 
 
Os Relatórios de Monitorização apresentarão a identificação do local de monitorização e 
dos equipamentos de medição utilizados, os períodos de avaliação, as fontes de ruído 
presentes e os resultados, bem como a sua análise e conclusões, incluindo os critérios 
para a decisão sobre a revisão do programa de monitorização. Estes relatórios 
apresentarão uma análise de tendências evolutivas relativas ao ambiente acústico no 
local monitorizado. 
 
Dependendo dos resultados obtidos, o Plano deverá ser revisto em termos da sua 
frequência. 
 
FC 9 – Como medida compensatória a OZ Energia procederá a uma nova pavimentação 
da Rua da Liberdade e da Rua 1º de Maio em Murfacém entre a estrada N377-1 e o 
Portão Principal do Terminal da OZ Energia, o que beneficiará os moradores da 
povoação que terão as ruas bem pavimentadas, melhorando a segurança de circulação 
de viaturas ligeiras e pesadas, reduzindo o ruído associado ao trânsito e o risco de 
acidente. 
 
FC 10 – Como medida compensatória a OZ Energia irá adquirir e entregar à Corporação 
de Bombeiros da Trafaria, equipamento para combate a incêndios, a definir 
conjuntamente com esta Entidade, no valor aproximado de vinte mil Euros, melhorando 
assim os meios e preparação dos Bombeiros contribuindo assim para uma melhor 
segurança na zona. 
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CAPÍTULO VII – AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES 

 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Na sequência da avaliação de impactes por áreas temáticas apresentada no subcapítulo 
V.1 para o projeto em estudo e da análise de risco, que constitui o subcapítulo V.2, no 
presente Capítulo apresenta-se uma avaliação global dos impactes identificados, a qual 
considera as medidas de minimização e valorização de impactes indicadas no Capítulo 
VI. 
 
Em seguida apresenta-se uma matriz global de avaliação de impactes, onde se sintetiza 
as avaliações por área temática e se integra a Alternativa Zero, ou seja, a alternativa 
correspondente à não realização do projeto. 
 
 
 
 
2. MATRIZ GLOBAL DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

2.1 Metodologia 

Para a avaliação global dos impactes associados ao projeto em estudo, elaborou-se uma 
matriz de síntese, que corresponde a uma tabela de dupla entrada, que relaciona as 
diversas atividades previstas no projeto com os vários indicadores de impacte. 
 
Esta matriz tem por objetivo apresentar uma síntese global da relação de significância 
dos impactes em termos absolutos e da sua qualificação positiva ou negativa. 
 
Para uma visão adequada da significância relativa dos impactes far-se-á, no ponto 
seguinte, uma síntese dos impactes tendo em conta a importância relativa de cada 
descritor, de forma a identificar quais os mais importantes. 
 
A matriz consiste numa tabela de dupla entrada, em que no eixo horizontal se 
representam as diversas fases do projeto e no eixo vertical os impactes gerados sobre 
diversos fatores ambientais e humanos. 
 
No Eixo Horizontal é considerado o projeto e a alternativa zero, considerados para o 
projeto nas fases de construção, exploração e desativação. 
 
No Eixo Vertical são considerados os diversos fatores de ambiente estudados, divididos 
em impactes nos fatores físicos, nos fatores de qualidade do ambiente, nos fatores 
biológicos e ecológicos, nos fatores humanos e socioeconómicos e nos fatores de risco.  
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As relações entre os dois eixos são expressas através de indicadores qualitativos e 
quantitativos referentes aos descritores que são: 
 

• Importância: 

+ Positivo 

- Negativo 

• Magnitude: 

X Inexistente 

1 Reduzido 

2 Moderado 

3 Elevado 

• Duração: 

T Temporário 

P Permanente 

 
 
 
O preenchimento da matriz permite uma identificação dos impactes possíveis e uma 
primeira qualificação destes, permitindo realçar as suas graduações. 
 
 
 
 
2.2 Matriz de Síntese de Impactes 

Na avaliação temática foram identificados os principais aspetos que determinam a 
importância e quantificação dos impactes relativos às fases de construção, exploração e 
desativação do Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no Terminal da Trafaria. A 
sua apresentação de forma integrada pode ser visualizada na matriz de síntese  
(Quadro VII. 1). 
 
Como foi detalhadamente descrito neste Capítulo V (subcapítulo V.1), o facto de toda a 
intervenção e projeto se desenvolver dentro da instalação atual, sem introduzir alterações 
sensíveis na maioria de fatores ambientais, torna evidente que a larga maioria dos 
impactes identificados são de magnitude reduzida ou inexistente, sendo a maioria dos 
impactes das fases de construção e desativação de duração temporária. 
 
Na fase de construção, os impactes são todos reduzidos ou inexistentes com exceção 
dos aspetos do uso do solo, paisagem, ambiente sonoro (na povoação de Murfacém) e 
socioeconómicos. 
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A nível do uso do solo, durante a fase de obra do projeto, este terá um impacte positivo e 
moderado de incidência local, dada toda a intervenção abranger apenas a classe de uso 
“Área Industrial Portuária” ocupando-se assim espaços já infraestruturados expectantes 
do Terminal permitindo o aumento da rentabilidade da instalação. 
 
Em termos de paisagem, o impacte nesta fase será negativo e moderado devido à 
construção dos novos reservatórios de GPL e implantação do estaleiro dar origem a 
diversas situações de desorganização visual da área de intervenção do projeto como 
consequência das operações de escavação, depósito de materiais e movimentação de 
veículos e pessoas numa área com baixa capacidade de absorção visual. 
 
Relativamente ao ambiente sonoro, os impactes são negativos embora temporários e 
reduzidos com exceção da povoação de Murfacém onde pontualmente podem adquirir 
uma magnitude moderada devido à maior circulação de veículos e máquinas no meio da 
povoação. 
 
Finalmente em termos socioeconómicos, os impactes globais são positivos e moderados 
uma vez que existe a criação de postos de trabalho diretos durante a fase de obra e a 
promoção do desenvolvimento de atividades económicas associadas. 
 
Na fase de exploração, os impactes são todos inexistentes ou positivos constituindo 
exceção os descritores qualidade da água, resíduos e fatores de risco que se apresentam 
como negativos mas reduzidos. 
 
Esta classificação no caso dos resíduos decorre de um ligeiro aumento da produção de 
um tipo de resíduos, os quais serão devidamente integrados no atual sistema de gestão 
de resíduos da instalação. 
 
No caso da qualidade da água, este impacte é temporário e deve-se apenas ao aumento 
da circulação dos navios de GPL de 15 navios anuais para 17 navios anuais, uma vez 
que o projeto não implicará um aumento do número de trabalhadores do Terminal, não 
tendo por isso implicações no volume de águas residuais produzidas e sua condução à 
estação de tratamento. 
 
Ao nível dos riscos, os impactes negativos decorrem do aumento da quantidade de 
produtos inflamáveis armazenados na instalação, não existindo alteração do tipo de 
riscos face à situação atual. 
 
Verifica-se que são positivos com uma magnitude reduzida, os impactes no ambiente 
sonoro na povoação de Murfacém devido à redução da circulação de 3 veículos-cisterna 
por dia e nos fatores ecológicos terrestres devido ao projeto prever a recuperação 
paisagística da zona de implantação dos novos reservatórios com a plantação de 
vegetação. 
 
Do mesmo modo, os impactes no uso do solo, qualidade do ar, paisagem e ordenamento 
e condicionantes são positivos e de magnitude moderada. 
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Os impactes no uso do solo e ordenamento / condicionantes na fase de exploração 
apresentam-se como positivos e moderados pois a implementação do projeto encontra-
se de acordo com o previsto nos instrumentos territoriais para a zona e permitirá a 
rentabilização da área com uma atividade compatível com os usos previstos. 
 
No âmbito da qualidade do ar, os impactes positivos e moderados tem uma abrangência 
regional e nacional pois com a implementação do projeto será possível evitar a emissão 
anual de respetivamente 1,4 t; 2,0 t e 0,1 t de monóxido de carbono, óxidos de azoto e 
partículas como consequência da diminuição do volume de tráfego rodoviário de veículos 
associados ao abastecimento do Terminal da Trafaria a partir de Espanha. 
 
Os impactes na Paisagem na fase de exploração do projeto são positivos e moderados 
como resultado do fato dos novos reservatórios ficarem localizados no interior de um 
Terminal com reservatórios com uma maior volumetria face aos novos reservatórios a 
instalar e por outro lado ao Projeto de Integração Paisagística, que prevê o revestimento 
dos reservatórios com uma hidrossementeira de prado, permitindo a valorização de uma 
área do Terminal que atualmente encontra-se impermeabilizada. 
 
Ao nível da socioeconomia os impactes na fase de exploração são também positivos e 
moderados pois embora a implementação do projeto não implique a criação de novos 
postos de trabalho, a alteração da capacidade de armazenagem tem um papel importante 
para a manutenção dos atuais postos de trabalho pois criará condições de gestão mais 
flexíveis com a consequente viabilização da continuação do funcionamento do Terminal 
da Trafaria. 
 
Na eventual fase de desativação do projeto, integrada na desativação da globalidade do 
Terminal, verificam-se essencialmente impactes negativos classificados de moderados e 
elevados. 
 
Por fim, a Alternativa Zero apresenta-se em todos os fatores como de impacte inexistente 
ou negativo, mas naqueles em que é quantificável apresenta-se de magnitude moderada 
ou elevada. Particularmente importante será o impacte negativo na socioeconomia que 
poderá levar à inviabilidade do conjunto do Terminal da Trafaria, com o consequente 
impacte económico e social no emprego e atividades económicas. 
 
Globalmente, conclui-se que o Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL no 
Terminal da Trafaria apresenta-se sem impactes significativos, prevalecendo os impactes 
inexistentes ou positivos em termos de uso do solo/ordenamento e condicionantes, 
socioeconómicos, da qualidade do ar, do ambiente sonoro e da paisagem. 
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Quadro VII. 1 – Matriz Síntese de Impactes 
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FASE DE CONSTRUÇÃO -1P -1T +2P X -1T -1T -1T 
-1T / 

-2T(1) -1T -1T X -2T 
+2T / 

-2T(1) -1P X -1T 

FASE DE EXPLORAÇÃO X X +2P X X -1T +2P 
X / 

+1P(1) -1P X 
X / 

+1P(2) +2P +2P / 
+3P +2P X -1P 

FASE DE DESATIVAÇÃO -1T -1T -2P X -1T -1T -1T/ 
+2P 

-1T / 
+1P 

-3T / 
X -3T - 1T 

-2T / 

+2P 
-3P X X X 

ALTERNATIVA ZERO X X -2P X X X X -1P X X X X -3P X X X 

 

Natureza do Impacte: Magnitude do Impacte: Duração do Impacte: 
+  Positivo 
 -  Negativo 
X  Inexistente 

X – Inexistente 
1 – Reduzido 
2 – Moderado 
3 – Elevado  

T – Temporário  

P – Permanente 

Nota:   (1) – Recetores sensíveis da povoação de Murfacém. 
(2) – No biótopo terrestre. 
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CAPÍTULO VIII – LACUNAS DE CONHECIMENTO E CONCLUSÕES 

 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo final sintetizam-se as lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na 
elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e apresentam-se as principais 
conclusões do estudo realizado. 
 
 
 
 
 
2. LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma segura, a situação atual do 
ambiente na zona de influência do projeto, não existindo incertezas significativas em 
relação à situação de referência. 
 
Nesta fase, algumas avaliações foram feitas com base em dados do Projeto de 
Execução, carecendo de confirmação durante a fase de exploração, através do Programa 
de Monitorização. 
 
As estimativas, sendo credíveis e coerentes com a situação atual e com outras 
instalações similares em funcionamento, recomendam serem de particular interesse a 
confirmação dos resíduos e ruído. 
 
Todos os restantes factores apresentam-se sem lacunas. 
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3. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma detalhada, todos os factores 
de interesse ambiental, tendo sido avaliados os principais impactes associados às fases 
de construção, exploração e desativação do Projeto de Alteração da Armazenagem de 
GPL no Terminal da OZ Energia da Trafaria. 
 
Este projeto consiste no essencial na implementação de mais quatro reservatórios de 
GPL cilíndricos horizontais com uma capacidade unitária de 500 m3 e respetivo sistema 
de bombagem e muro de contenção além da expansão das redes auxiliares existentes no 
Terminal nomeadamente a rede de combate a incêndios, rede de ar comprimido, etc. 
 
Os novos reservatórios a implementar no âmbito do projeto serão recobertos com terra e 
sujeitos a integração paisagística permitindo a sua adequada inserção paisagística e a 
valorização de um espaço no interior do Terminal. 
 
O Projeto de Alteração da Armazenagem de GPL integrou as Melhores Técnicas 
Disponíveis (MTD’s) das BREF’s aplicáveis e será implementado no interior dos limites 
do atual Terminal da OZ Energia na Trafaria, onde já existem atualmente 38 tanques 
superficiais de armazenagem de diversos produtos entre os quais o GPL e combustíveis 
líquidos. 
 
Desta forma, o projeto será instalado numa área com características industriais e 
contribuirá para a redução das emissões atmosféricas de poluentes associadas ao 
tráfego rodoviário, uma vez que originará uma redução em mais de 13% do tráfego de 
veículos cisterna utilizados no transporte de GPL para o Terminal, o qual será substituído 
por navios com maior capacidade. 
 
O projeto apresenta-se assim como muito importante do ponto de vista socioeconómico 
pois criará condições no Terminal para receber navios completos com cerca de 1800 t de 
butano e propano permitindo uma gestão mais flexível em função dos preços e 
oportunidades do mercado, o que contribuirá para a manutenção da atividade do 
Terminal e consequentemente para os 35 postos de trabalho diretos e cerca de 35 postos 
de trabalho indiretos relacionados com atividades de inspeção e manutenção e 
distribuição de combustíveis. 
 
Com base nas avaliações realizadas e nos impactes comparados com a Alternativa Zero 
(sem projeto), conclui-se que o projeto é importante e se justifica: 
 

- Para fazer face às necessidades do mercado em GPL reduzindo os 
impactes ambientais e riscos de acidente associados ao transporte por via 
rodoviária deste produto; 

 
- Pelos efeitos diretos e indiretos do projeto a nível socioeconómico 

decorrente da criação de condições para a manutenção de um número 
significativo de postos de trabalho, contribuindo para a dinamização populacional 
e das atividades económicas da região; 

 
- Pela melhoria e valorização ambiental do atual Terminal da OZ Energia na 

Trafaria. 
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No Estudo de Impacte Ambiental foram avaliados os impactes do projeto tendo-se 
concluído que os impactes residuais deste, os que permanecem após a aplicação das 
medidas de mitigação propostas, dizem respeito essencialmente à fase de construção e 
têm no geral um carácter temporário e impacte reduzido e que os impactes na fase de 
exploração são claramente e globalmente positivos. 
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