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1. Introdução  
A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 179/2015, de 27 de agosto, que 
estabelece o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), enviou à Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Estudo 
Prévio da Central de Biomassa Mangualde, para procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA).   

O proponente do projeto da Central de Biomassa Mangualde é a Sociedade Iniciativa e 
Aproveitamentos Florestais – Energia, SA (SIAF).  

O projeto encontra-se abrangido pelo RJAIA ao abrigo da alínea a), do n.º 3, do Anexo II do 
diplo aà e io ado,à espeita teàaà Instalações industriais destinadas à produção de energia 
elétrica, de vapor e de água quente (não incluídos no anexo I) . 

Dado cumprimento ao artigo 9.º do referido diploma, a APA, na qualidade de autoridade de 
AIA, nomeou uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 
entidades/Departamentos: APA/Departamento de Avaliação Ambiental (DAIA)/Divisão de 
Avaliação de Planos, Programas e Projetos (DAP), APA/Departamento de Comunicação e 
Cidadania Ambiental (DCOM), APA/ Administração da Região Hidrográfica Centro (ARH Centro), 
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (CCDRC), APA/Departamento de Gestão Ambiental (DGA)/Divisão de Gestão 
Ambiental de Ar e Ruído (DGAR), APA/Departamento de Gestão do Licenciamento Ambiental. 

Os representantes nomeados pelas entidades/departamentos acima referidas, para integrar a 
CA, são os seguintes: 

 APA/DAIA – DAP: Dr.ª Margarida Grossinho (preside a CA) 

 APA/DCOM: Dr.ª Cristina Sobrinho 

 APA/ARH Centro: Eng.ª Dulce Calado 

 DGPC: Dr.ª Alexandra Estorninho 

 CCDRC: Dr. Joaquim Marques 

 DGEG: Eng. José Carlos Couto 

 APA/DGLA: Eng.ª Isabel Correia  

 APA/DGA-DGAR: Eng.ª Margarida Guedes e Eng.º Gil Mourão 

OàEIá,à o jetoà daà p ese teà a lise,à foià dese volvidoà pelaà e p esaà Allvision, Consulting and 
Training, Lda. à eà foiàdese volvidoàe t eà julhoàeà novembro de 2016, sendo constituído pelos 
seguintes volumes: 

 Resumo Não Técnico 

 Relatório Síntese 

 Anexos  

O EIA foi acompanhado pela Memória Descritiva do Estudo Prévio (EP) da Central de Biomassa, 
datado de outubro de 2016 e respetivas peças desenhadas. 
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Por solicitação da CA foi, ainda, apresentado um Aditamento ao EIA e o RNT reformulado, 
datados de abril de 2017, e Elementos Complementares relativos aos Recursos Hídricos, 
datados de maio de 2017. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na 
avaliação efetuada, de forma a fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão 
quanto ao projeto em apreço.  
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2. Procedimento de Avaliação  
 

O procedimento de avaliação contemplou o seguinte: 

1. Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental e nomeação da Comissão de 
Avaliação. 

2. Análise técnica do EIA e documentação adicional, consulta do Estudo Prévio. 

 No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessária a solicitação 
de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do Artigo 14º, do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013 de 31 de outubro. 

 O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado que, de uma 
forma geral, a informação contida no Aditamento dava resposta às questões levantadas 
pela CA, pelo que foi declarada a conformidade do EIA a 13 de abril de 2017. 

 Solicitação de elementos complementares relativos aos Recursos Hídricos entregues 
pelo proponente em 22 de maio 2017. 

3. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram presentes 
alguns representantes da CA (APA, CCDR e DGPC), do proponente e da equipa que elaborou 
o EIA. Os responsáveis técnicos da unidade industrial da SONAE Indústria – Produção e 
Comercialização de Derivados de Madeira, S.A. guiaram a visita a essa instalação. 

5. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, de 21 de 
abril a 22 de maio de 2017. 

6. Análise técnica do EIA, do respetivo aditamento e dos elementos complementares, bem 
como a consulta dos elementos do Projeto, com o objetivo de avaliar os seus impactes e a 
possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores 
ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que 
constituem a CA.  

     Assim, a APA/ ARH Centro emitiu parecer sobre Recursos Hídricos, APA/DGA sobre o 
Ambiente Sonoro e emissões atmosféricas, a APA/DGLA sobre Licenciamento Ambiental, a 
DGPC sobre Património Cultural, a CCDRC sobre a Socioeconomia, Qualidade do Ar, 
Ordenamento do Território, Solo e Uso do Solo e Sistemas Ecológicos e a DGEG sobre a 
justificação e objetivo do projeto. 

7. Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente 
à viabilidade ambiental do projeto. 
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3. Localização, Enquadramento, Justificação e Descrição 

Sumária do Projeto 
 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no EIA e 
restante informação disponibilizada. 

 

.  Lo alização 

O Projeto da Central de Biomassa irá ser implementado na unidade industrial de Mangualde da 
SONAE Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A. Esta unidade 
localiza-se nas freguesias de Espinho e União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha 
Alta do concelho de Mangualde, distrito de Viseu.   

 

.  E uad a e to 

Este projeto decorreu de um Concurso lançado pela DGEG no qual foi assinado um contrato de 
atribuição de capacidade de injeção de potência na rede do sistema elétrico de serviço público, 
acordado entre as partes a 30 de maio de 2011.  

O licenciamento da Central de Biomassa Mangualde enquadra-se na atividade de produção de 
eletricidade em Regime Especial nos termos do Capítulo III do Decreto-Lei n° 172/2006, de 26 de 
agosto, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 215-B/2012, de 8 de outubro. A 
remuneração da energia produzida por esta central é a que decorre do Regime de Remuneração 
Garantida, nos termos das condições aplicáveis aos produtores de centrais de biomassa florestal 
constantes no Decreto-Lei n.º 5/2011, de 10 de janeiro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
166/2015, de 21 de agosto. O Ponto de Receção para ligação à rede pública (PR) localiza-se na Zona 
de Rede 19, Mangualde, sendo a ligação efetuada através do aproveitamento da subestação e do 
ramal já existente na Unidade - Li haàVilaàCh à REN à/àMa gualdeà “IáF . 

Por força legislativa, de acordo com o Decreto-lei 166/2015, de 21 de Agosto, a instalação terá de 
obter a licença de produção até 30 de junho de 2017. 

 

.  Justifi ação 

A nova central destina-se a produzir energia elétrica a partir de biomassa florestal, fornecendo 
energia térmica residual, vapor e termofluído à unidade industrial de MDF da SONAE 
INDÚSTRIA. 
O projeto está associado à atribuição à SONAE INDÚSTRIA, no âmbito de concurso público, de 
um ponto de receção para injeção de potência na rede do sistema elétrico de serviço público 
(SEP) de energia elétrica produzida em central de biomassa localizada nos distritos de Viseu e 
Guarda, até 10MVA. Na sequência desta atribuição foi celebrado o respetivo contrato com a 
Direção Geral de Energia e Geologia. 
 
Uma vez que a SIAF era já detentora das duas caldeiras de Biomassa existentes na instalação 
industrial da SONAE INDÚSTRIA, esta cedeu à SIAF a sua posição contratual.  
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De acordo com o contrato de cessão de posição contratual, então celebrado entre a SONAE 
INDÚSTRIA, a SIAF e a DGEG, ficou a SIAF obrigada a construir e explorar uma central de 
biomassa localizada a uma distância não superior a 20Km à localização do ponto de receção do 
Sistema Elétrico Público e a fornecer energia térmica à unidade industrial de painéis MDF da 
SONAE INDÚSTRIA. 
 

. . Des ição do P ojeto  
 

A Central de Biomassa ficará instalada no interior da área ocupada pela unidade industrial de 
produção de painéis MDF, da SONAE INDÚSTRIA, junto à central de biomassa existente e 
destina-se a produzir energia elétrica que será injetada no Sistema Elétrico Público e energia 
térmica (vapor de água e termofluído) a utilizar no processo de fabrico da unidade Industrial 
da SONAE INDÚSTRIA. 
 
Na instalação industrial estão instaladas duas unidades de cogeração para produção combinada 
de energia elétrica com a seguinte potência: 

 Caldeira 1 (26,6 MWth; 

 Caldeira 2 (24,4 MWth). 
E, sobretudo, para a produção de energia térmica destinada ao processo de secagem de fibra. 
Estão também instalados dois queimadores a gás natural com uma potência térmica unitária 
de 6 MWth. 

 
Por ocasião da visita foi-nos referido que uma já se encontraria desativada, podendo ainda ser 
observados dois reservatórios de combustível associados ao funcionamento da mesma. A 
caldeira ativa será suspensa com a entrada em funcionamento da nova central de biomassa. 
 
A área total afeta ao projeto Biomassa Mangualde será cerca de 7500 m2, da qual cerca de 
1350m2 correspondem a área coberta e a impermeabilizar. 
 

 Zona da caldeira; 
 Zona de Armazenagem de biomassa; 
 Edifício, onde será instalada a turbina  

 

A implantação do projeto implicará as seguintes atividades: 

Preparação da área de implantação da Central com a demolição das estruturas existentes, 
designadamente, o armazém de biomassa e a execução de terraplenagens e escavações. 

 

 Reabilitação do edifício da turbina e respetivas salas técnicas. 
  

 Construção do edifício onde se irá localizar a turbina. 
O edifício será localizado na zona a sul da fábrica entre o ramal da SONAE e a 
linha de caminho-de-ferro da Beira Alta.   
 

 Construção do armazém de Biomassa. 
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O armazém existente será demolido e substituído por um de maiores dimensões 
(80x22m) onde serão instaladas vigas para apoio do transportador.  Prevê-se a 
instalação de um sistema de transporte de biomassa (tapetes transportadores de 
tela). 

 

 Construção de subestação e Ligação à Rede 

 Prevê-se aproveitar o espaço da subestação existente. O edifício a construir 
te àu àpiso,ào deàfi a ài staladaàaàsalaàdeà uad os,àaàsalaàdasàUP“’sàeàaà
sala de baterias. A passagem de cabos será feita por uma cave ficando as 
celas dos transformadores num corpo anexo. 

 Prevê-se que a ligação da instalação à rede do distribuidor a 60 kV utilize o 
pórtico de amarração da linha e ramal de ligação da central de biomassa 
em atividade. Serão, no entanto, instalados novos equipamentos 
designadamente, seccionadores, disjuntores, transformadores e sistema 
de contagem.  

 

 Construção de central de bombagem. 
 

 Construção de Chaminé  
A utilizar em situações de arranque da instalação e situações de emergência.  
 

 Instalação de pipe racks - será implantado um pipe rack, que ligará a caldeira ao 
edifício da turbina, e deste à torre de refrigeração ou condensadores, constituído 
por estrutura metálica e fundações em betão armado (sapatas).   

 

 Execução das redes técnicas necessárias (abastecimento de água, drenagem de 
águas residuais e pluviais, vapor de água e condensados, eletricidade, rede de 
terras, etc.). 
O abastecimento de água será fornecido pela SONAE INDÚSTRIA e tem como 
origem captação municipal na barragem de Fagilde. 
Todas as águas geradas na Biomassa Mangualde serão conduzidas à rede interna 
de drenagem de águas residuais da SONAE INDÚSTRIA, que está ligada à ETAR 
industrial existente. 
A nova rede de águas pluviais irá ligar à rede da SONAE INDÚSTRIA que descarrega 
na Ribeira de S. Pedro (linha de água que margina a unidade industrial).  
 

 Execução de muros de suporte e vedação e pavimentação. 
 

Preparação dos locais para instalação dos equipamentos, nomeadamente execução de 
fundação, estruturas de suporte (metálica e betão), etc. 
 
 

 Instalação dos equipamentos (caldeira, turbina com moto-gerador, permutador de 
termofluído, aerocondensador, transformador de potência Alta Tensão (AT) 
/Média Tensão (MT), ventiladores de exaustão e de ar, chaminé, etc.). 
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 Caldeira de Biomassa  
Prevê-se a instalação de uma caldeira do tipo grelhas (reciprocating) com 
capacidade de produção máxima de 75 ton/h de vapor, a 65 bar e a 470 ºC 
integrando as seguintes componentes: 

 Sistema de alimentação de biomassa; 
 Ventiladores de ar de combustão e de tiragem; 
 Sistema de remoção de cinzas; 
 Sistema água/vapor  

 

 Turbina 
Esta incluirá duas extrações de vapor para pré-aquecimento da água para o 
vapor e elevar a temperatura do desgaseificador, sem necessidade de usar 
vapor de alta pressão. 

 

 Tratamento Exaustão dos gases de combustão 
Prevê-se apenas a colocação/utilização de multiciclones para remover as 
partículas sólidas dos gases de exaustão, uma vez que os gases de escape 
serão utilizados diretamente no processo produtivo da unidade industrial.  

 
 

 Instalação de reservatório de água e depósitos e Instalação de Torres de Arrefecimento 
do sistema de Sistema de Água de Refrigeração. 
O sistema inclui um circuito fechado com reposição de nível pela água industrial 
constituído por: 

 Torres de Refrigeração, 

 Bombas de recirculação da Água de Refrigeração, 

 Sistema de condicionamento químico da Água de Refrigeração, 

 Rede de distribuição e retorno. 
E destinar-se-á ao arrefecimento de sistemas hidráulicos, compressores, sistemas de 

lubrificação, etc. 
 
 

O Processo de Produção de Energia e Atividades Associadas:  
 
A biomassa a queimar na caldeira será constituída por:  

 Biomassa florestal (casca de pinheiro e outros): 165 000 ton/ano; 

 Resíduos das indústrias de Transformação de Madeira (ITM's), nomeadamente pó do 
processo fabril, trimming (aparas de placas) e outros: 56 000 ton/ano. Esta biomassa 
rejeitada do processo a utilizar será exclusivamente proveniente do processo interno, 
não ocorrendo nenhuma transação de resíduos com entidades externas ao polo 
industrial. 

  Lamas da ETAR biológica da unidade da SONAE INDÚSTRIA: 6 600 ton/ano. Estas são 
constituídas por resíduos de madeira não contendo compostos orgânicos halogenados, 
nem metais pesados.  

Na fase de arranque da caldeira, bem como em situações de emergência, será utilizado gás 
natural como combustível.  
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A biomassa florestal será transportada em camiões sendo retirada uma amostra da carga para 
controlo de humidade. Embora rececionada maioritariamente, com as dimensões adequadas 
para a caldeira, a biomassa poderá ter de ser retriturada, com recurso a um destroçador. 
Seguirá depois por uma área de deteção de metais até ao local onde ficará armazenada.  
 
Um outro transportador alimentará a caldeira. Esta, de grelha móvel, permitirá pelo seu 
sobredimensionamento e controlo, a utilização de combustível com teor de humidade e 
granulometria variável, podendo ter ajustes da combustão diferenciados em áreas separadas 
da mesma grelha. No caso de os combustíveis apresentarem dimensões demasiado reduzidas 
para serem eficientemente queimados na grelha, poderão ser queimados em suspensão, 
existindo para esse efeito um queimador específico e um corpo adicional de combustão. 
 
A geração de vapor estará a cargo de um permutador tubular e o sobreaquecimento será 
efetuado por um sobreaquecedor modular com sistema de sobreaquecimento por injeção de 
água para garantir o eficaz controlo das temperaturas do vapor e a durabilidade do 
equipamento. 
 
A água destinada à produção de vapor será previamente submetida a um tratamento, efetuado 
pela SONAE INDÚSTRIA, que inclui as etapas de descalcificação, osmose inversa e 
desmineralização. A água será depois encaminhada para a Biomassa Mangualde, onde serão 
adicionados produtos químicos que visam a desgaseificação, controlo de pH e precaver a 
ocorrência de incrustações. A água tratada para a produção de vapor, antes de entrar no 
gerador de vapor, passará por um preaquecedor, um desgaseificador e um economizador. Estes 
serão aquecidos por energia obtida a partir do vapor das extrações da turbina (condensação e 
extração específica para selagem e preaquecimento).   
O economizador eleva a temperatura da água extraindo dos gases de combustão a energia 
possível, melhorando, desta forma, a eficiência da produção de vapor. A energia do vapor de 
alta pressão que acionará o ejetor do condensador, garantindo a depressão do mesmo, será 
aproveitada para aquecer a água que alimenta o gerador de vapor. 
 
Os gases de combustão que, após passarem no sobreaquecedor, gerador de vapor e 
economizador, sairão a cerca de 170 ºC serão aproveitados diretamente para alimentarem a 
unidade de secagem de madeira, no processo da unidade industrial. 
Apenas uma parte ínfima das perdas por irradiação e cinzas, e da energia de condensação do 
vapor à saída da turbina, não será aproveitada. 
 
O vapor gerado alimentará uma turbina de alto rendimento, com condensação arrefecida a 
água, que garante elevados valores de disponibilidade e eficiência. Essa turbina está preparada 
para trabalhar em ilha, podendo alimentar apenas os equipamentos auxiliares. Assim, em caso 
de quebra de interligação permitirá não parar a instalação, possibilitando religação logo após 
as condições da rede elétrica estarem reestabelecidas em vez de obrigar a um rearranque 
completo da instalação. 
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Figura 11 p. 57 do Aditamento 

 
A potência térmica instalada de combustão da caldeira de biomassa da nova Central será de 
91MWth tendo a turbina de vapor uma potência elétrica instalada de cerca de 13MVA. 
 
A partir da queima de biomassa florestal serão produzidos cerca de 83 GWh/ano, 36,5 ton/h 
de vapor de água e 450m3/h de termofluído aquecido. A combustão resultará em 507 000 
Nm3/h de gases de exaustão a utilizar nos processos de secagem da Unidade de MDF. 
 
Esta instalação irá funcionar em contínuo, 24 horas por dia e 7 dias por semana, estando 
previstas duas paragens anuais para limpeza e manutenção. A central, na fase de exploração, 
ocupará 10 trabalhadores distribuídos por cinco turnos. 
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4. Enquadramento nos Instrumentos de Gestão territorial 

 

A área do projeto desenvolve-se no concelho de Mangualde, estando abrangida pelo respetivo 
Plano Diretor Municipal (PDM), publicado pelo Aviso n.º 10007/2013 (DR 150, II-S, 6 de agosto 
de 2013) – 1.ª Revisão, Declaração n.º 118/2014 (DR 123, II-S, 30 de junho de 2014) – 1.ª 
Correção Material: Planta de Ordenamento e Aviso n.º 5240/2016 (DR 78, II -S, 21 de abril de 
2016) – 1.ª Alteração por Adaptação: Regulamento e Planta Condicionantes. 
Analisado o referido PDM, verifica-se o seguinte: 
De acordo com a Planta de Ordenamento, o Projeto abrange, na sua totalidade, Solo urbano – 
Solo Urbanizado - Espaços de Atividades Económicas (artigos 82.º e 83.º do Regulamento do 
PDM). 
Oà .ºà àdoàa tigoà .ºà efe eà ueà Os Espaços de Atividades E o ó i as …  i lue  as áreas 
específicas de ocupação industrial, de armazenagem e serviços existente, sem prejuízo da 
possibilidade de novas instalações industriais ou de outros usos …) . De a ordo o  o .º  do 
artigo 8 .º, Os usos do i a tes desta ategoria de espaço são a i dústria e a ar aze age . . 
 
No artigo 83.º é definido o regime de edificabilidade a aplicar nestes espaços:  

 
Regime de edificabilidade 

 
1 — O regime de edificabilidade é o seguinte: 

a) O Índice de utilização do solo é de 0,6; 
b) O Índice de impermeabilização do solo é de 80%; 
c) A Altura da fachada é de 12 metros, não podendo ultrapassar um Plano de 45.º, definido 
a partir de qualquer dos lados do lote ou parcela, excluindo instalações técnicas 
devidamente justificadas, inerentes ao funcionamento dos estabelecimentos;  
d) Deve ser prevista na circunscrição das áreas industriais uma cortina arbórea de proteção 
em que seja dada prioridade à manutenção da vegetação original e tenha espessura e 
altura tais que o impacto visual nas áreas envolventes fique anulado ou minimizado.  

2 — Os Afastamentos mínimos da construção aos limites do lote ou parcela devem ter as 
seguintes características: 

a) O recuo é de 8 metros; 
b) O afastamento lateral é de 8 metros, exceto as situações de unidades geminadas ou em 
banda; 
c) O afastamento posterior é de 8 metros; 
d) Os espaços livres não impermeabilizados, em especial a faixa de proteção entre os  
edifícios e os limites do lote, serão tratados como espaços verdes arborizados sem prejuízo 
de se assegurar a possibilidade de acesso à circulação de veículos de emergência.  

3 — A área destinada a habitação para os encarregados e pessoal afeto à vigilânci a, dentro da 
mesma parcela e com acesso único individualizado não pode ser superior ao menor dos 
seguintes valores: 

a) 10% da área total de construção do edifício; 
b) 140m2. 

4 — No caso de indústrias ou outros usos existentes, bem como em caso de outras at ividades 
em funcionamento são permitidas obras de construção, reconstrução, alteração e ampliação, 
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desde que sejam garantidos os seguintes requisitos, cumulativamente com o disposto no 
número anterior deste artigo: 

a) Assegurar a salvaguarda das questões ambientais e minimizar situações de 
incompatibilidade com eventuais áreas urbanizadas ou urbanizáveis contíguas;  
b) A laboração só pode ocorrer em períodos diurnos, a menos que as condições de 
isolamento e de nível de vibração permitam laboração noturna.  
c) A legalização de edifícios com usos previstos para este espaço deverá cumprir as 
seguintes regras: 

i) Índice de ocupação do solo não deve ser superior a 90%; 
ii) Altura da fachada admitida é de 12 metros, excluindo instalações técnicas 
devidamente justificadas. 

 

E àte osàdeàPla taàdeà)o a e toàá ústi o,àoàP ojetoà oàseàsituaàe à )o asà“e síveis àouà
)o asàMistas ,à e àe à )o asàdeàCo flito . 

De acordo com a carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) de Mangualde (Portaria n.º 86/2014 
- DR 75, I-S, 16 de abril de 2014 – Delimitação), verifica-se que o Projeto não interfere com 
solos integrados nessa condicionante. 
A área do projeto não abrange Reserva Agrícola Nacional (RAN). Contudo, a área de estudo 
considerada no EIA abrange parcialmente áreas desta reserva. 
Tendo por base as plantas relativas às Áreas florestais percorridas por incêndios e Risco de 
Incêndio, o Projeto não abrange áreas percorridas por incêndios, abrangendo áreas com risco 
deài dioà Muitoà aixo . 
 
Face ao analisado, e inserindo-se o Projeto em Espaços de Atividades Económicas verifica-se 
que o mesmo é compatível, em termos de uso, com o PDM de Mangualde.  
 
Relativamente ao regime de edificabilidade previsto no artigo 83.º do Regulamento do PDM, é 
referido, no Aditamento do EIA, que não existe incompatibilidade com o mesmo. Contudo, uma 
vez que também é referido que as áreas mencionadas correspondem ao layout preliminar, a 
confirmar em sede de projeto de execução, deverá o mesmo cumprir com o estabelecido no 
referido regime de edificabilidade (artigo 83.º do Regulamento do PDM de Mangualde). Desta 
forma, deverá constar no Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 
(RECAPE) a demonstração do cumprimento do regime de edificabilidade previsto para os 
Espaços de Atividades Económicas. 
 
Ainda relativamente ao regime de edificabilidade, salienta-se o mencionado na alínea a) do n.º 
4 do artigo 83.º, respeitante à salvaguarda das questões ambientais, devendo ser tida em 
espe ialà ate ç oà aà avaliaç oà dosà des ito esà á ie teà “o o o ,  Qualidadeà doà á à eà osà
Re u sosàHíd i os . 
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5. Análise Específica dos Fatores Ambientais 
 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA 
e na informação complementar solicitada pela CA, na visita ao local e informações recolhidas 
durante o procedimento de avaliação e consulta pública, consideram-se como fatores 
ambientais relevantes a Socioeconomia, o Ambiente Sonoro e Qualidade do Ar/Emissões 
Gasosas e os Recursos Hídricos. 
Foram também analisados os seguintes fatores ambientais: Os Solos e Ocupação do Solo, o 
Património Cultural e os Sistemas ecológicos. 

 

 

5.1. Socioeconomia 
 

Da análise ao EIA, importa sintetizar os seguintes aspetos: 

No que diz respeito à caraterização da situação de referência, dir-se-á que o conteúdo se revela 
genericamente adequado, mas algo desatualizado. 

 Além da não apresentação de uma matriz de impactes, não é referida a afetação prevista de 
trabalhadores na fase de construção, não deixando de evidenciar a positividade do impacte, 
mesmo que temporário, a esse nível. 

 A avaliação acrescenta os impactes relativos à afetação da qualidade de vida da população 
envolvente na fase de construção e na fase de exploração e os impactes de afetação das 
populações locais, devido a situações de emergência, o que se considera adequado. 

 Relativamente aos impactes cumulativos, o EIA evidencia o facto de se tratar de uma 
envolvente com várias unidades industriais e com novas áreas de atividades económicas, 
contribuindo estas últimas para incrementar todos os impactes socioeconómicos (positivos 
e negativos). 

Descrevem-se, no quadro seguinte, os impactes identificados no EIA: 

Fase Impactes descritos Análise de impactes 

Construção Efeitos no emprego local  Positivos, com incidência local, temporários, 
prováveis, com reversibilidade nula e pouco 
significativos ou significativos 

Afetação da qualidade de vida da 
população  

Negativos, localizados, prováveis ou pouco 
prováveis, com duração diminuta, reversíveis 
e pouco significativos 

Exploração 
(funcionamento 
da central) 

Criação de postos de trabalho diretos 
e indiretos 

Positivos, de escala local, prováveis, 
permanentes e significativos 

Afetação da qualidade de vida da 
população 

Negativos, localizados, prováveis, 
permanentes e de reversibilidade nula, 
pouco significativos 
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Fase Impactes descritos Análise de impactes 

Afetação da população em situações 
de emergência 

Negativos, localizados, improváveis, 
temporários, reversíveis e pouco 
significativos 

Impactes cumulativos (pressão 
humana, aumento de tráfego e de 
poluição e reforço das atividades 
económicas) 

Negativos, mas também positivos  

Fontes: RS do EIA e Aditamento. 

 

Quanto à fase de desativação, considera-se o conteúdo do EIA satisfatório. 

No que se refere às medidas de minimização, de caráter geral e específicas, incluídas nas páginas 
193 e 194 do Relatório Síntese, com as quais se concorda, parece haver uma excessiva preocupação 
com tudo o que se refere a acessibilidades e à recomendação de contratação de mão-de-obra local 
durante a fase de construção e a fase de exploração. Deverá enfatizar-se que a escolha de mão-de-
obra e de produtos locais na fase de construção é uma mera recomendação ao empreiteiro (e não 
ao dono de obra, que não poderá controlar este aspeto). 

Ficam assim de fora assuntos pertinentes, como a informação da população e medidas que 
assegurem uma adequada gestão florestal e ambiental nos processos de recolha e de receção de 
biomassa, medidas que deverão ser implementadas. 

O RECAPE deverá refletir o conjunto de medidas a este nível, com a condição da sua incorporação 
no Caderno de Encargos da obra. 

Dada a natureza do Projeto, parece não se justificar a previsão de um programa de monitorização 
dos impactes socioeconómicos. 

O Projeto está em condições de merecer parecer favorável, no âmbito socioeconómico.  

Não se emite, neste âmbito, qualquer avaliação sobre a respetiva sustentabilidade financeira e 
sucesso futuro. 

 

 

5.2. Qualidade do Ar / Emissões 
 

De acordo com a informação disponibilizada verifica-se que a implementação deste projeto não irá 
contribuir para um acréscimo das emissões atmosféricas das fontes fixas, havendo apenas a registar 
um ligeiro acréscimo das emissões difusas associadas ao aumento de volume de tráfego de pesados 
a circular nas vias de acesso ao local do Projeto. Consequentemente o impacte do funcionamento 
do Projeto sobre a qualidade do ar da zona, será negativo, provável, local, permanente, de 
reversibilidade nula e pouco significativo. 

Face ao exposto, consideram-se adequadas e suficientes as medidas de minimização propostas no 
EIA (páginas 191 e 192 do Relatório Síntese), no que se refere às emissões difusas, o que permite 
concluir que não se justifica em sede de AIA a imposição de mais condições, quer em termos de 
medidas de minimização ou de monitorização, devendo o RECAPE refletir as referidas medidas. 
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Salienta-se ainda o seguinte: 

 A potência térmica instalada de combustão da caldeira de biomassa desta nova central é de 
91 MWth, ficando esta instalação abrangida pela categoria 1.1 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 30 de Agosto (Queima de combustíveis em instalações com uma potência 
térmica nominal total igual ou superior a 50 MW) e devendo ser adotadas e fixadas as 
melhores tecnologias disponíveis (MTD) no processo de licenciamento ambiental. 

 A nova central de biomassa ficará excluída do capítulo III do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 
de Agosto, com base no disposto na alínea a) do seu artigo 28.º, que refere que este capítulo 

oà à apli velà aà i stalaçõesà o deà osà p odutosà daà o ust oà seja à utilizadosà pa aà oà
a ue i e toàdi eto,àse age àouà ual ue àout oàt ata e toàdeào jetosàouà ate iais . 

Tendo em conta o acima referido, no que diz respeito à fonte de emissão associada à nova central 
a biomassa florestal, que se prevê funcionar apenas em situações de arranque e de emergência 
(cerca de 100 horas por ano), considera-se que a mesma poderá usufruir do regime de dispensa de 
monitorização previsto no Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, caso dê cumprimento às 
condições estipuladas no seu artigo 21º. 

 

5.3. Ambiente Sonoro 
 

O ambiente sonoro de referência foi caracterizado através da realização de medições de campo, por 
empresa acreditada pelo Instituto Português de Acreditação, em conformidade com o requerido no 
artigo 34º do Regulamento Geral do Ruído (RGR-D.L. nº 9/2007). 

Foram escolhidos 5 pontos de avaliação, correspondentes aos recetores sensíveis mais próximos 
dos limites da unidade. 

Comparando o nível sonoro medido junto dos recetores sensíveis, com os valores limite de 
exposição para zonas mistas, definidos na alínea a), do ponto 1, do artigo 11º, do Decreto-Lei nº 
9/2007, de 17 de janeiro, verifica-se que em todos os pontos são cumpridos os valores limite de 
exposição. 

As previsões de ruído da situação futura decorrente do projeto foram obtidas com recurso ao 
software PEDICTOR TYPE 7810 v7.1, tendo sido consideradas as fontes fixas (equipamentos, onde 
foi incluído o mais ruidoso, designadamente turbina com Lw = 97 dB(A)) e móveis (camiões de 
transporte de material) associadas à unidade. 

De acordo com os valores finais indicados, verifica-se que os acréscimos de ruído ambiente devidos 
ao projeto variam de 0 a 2 dB, e que, de qualquer forma, se prevê que não ultrapassem os 
estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 
de janeiro. 

Assim, a execução do projeto será responsável pela ocorrência de impactes negativos de pequena 
magnitude, não sendo considerados significativos. 

Concorda-se com todas a medidas referidas no EIA (pág. 192). 

No que se refere à monitorização considera-se desnecessária a sua implementação na fase de 
exploração. 
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Na fase de construção a monitorização só será pertinente se decorrer da emissão de uma Licença 
Especial de Ruído por mais de trinta dias. 

 

5.4. Recursos Hídricos  
 

A área total afeta ao projeto de Biomassa Mangualde é de 7 500 m2, sendo que apenas cerca de 
1350 m2 serão impermeabilizados. 

O abastecimento de água nas fases de construção e exploração da Central será efetuado a partir 
das infraestruturas de abastecimento da SONAE Industria, S.A., não se prevendo com a 
implementação do projeto em apreço o aumento do consumo de água face à situação atual. Na fase 
de exploração, o consumo anual total de água estimado é de 164 250 m3 (450 m3/d), sendo que o 
maior consumo de água se destina à produção de vapor que alimentará a turbina de alto 
rendimento. A restante água destina-se ao sistema de refrigeração e ao consumo humano. 

A água necessária ao processo da Central de Biomassa é fornecida à SONAE Industria, S.A. pela 
Câmara Municipal de Mangualde, a partir de uma captação de água superficial já existente e 
localizada na albufeira de Fagilde.  

A água destinada à produção de vapor é previamente submetida a tratamento específico, o qual é 
da responsabilidade da SONAE Industria, S.A. 

Encontra-se ainda prevista a instalação de um sistema de água de refrigeração, que funcionará em 
circuito fechado e que alimentará pequenos consumos. 

A água destinada ao consumo humano provém da rede pública de abastecimento de água, com um 
consumo anual estimado em 55 m3. 

Na fase de construção, as águas residuais domésticas oriundas do estaleiro serão encaminhadas, se 
possível, para a rede de águas residuais domésticas da SONAE Industria, S.A. Em caso de 
impossibilidade de ligação, serão utilizados sanitários químicos dotados de reservatório estanque, 
com posterior encaminhamento do efluente para destino final adequado. Na fase de exploração, as 
águas residuais domésticas, com um caudal estimado em 50 m3/ano, serão encaminhadas para uma 
das fossas sépticas existentes na SONAE Industria ou para uma fossa a construir, situação que será 
avaliada em sede de RECAPE. 

Na fase de exploração, as águas residuais com origem no processo industrial, nomeadamente as 
resultantes das purgas da caldeira, com um caudal estimado de 7350 m3/ano, serão conduzidas para 
a ETARI da SONAE Industria, S.A., a qual possui o necessário Título de Utilização dos Recursos 
Hídricos válido até 31/03/2020. Os condensados resultantes do processo industrial são 
reencaminhados para o desgaseificador onde são misturados com água fresca e reintroduzidos no 
processo. 

Cerca de 50% da água residual tratada na ETARI da SONAE Industria, S.A. é reutilizada na lavagem 
da estilha. 

As águas pluviais não contaminadas serão conduzidas à rede de águas pluviais já existente, as quais 
são descarregadas na ribeira de S. Pedro. 
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No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos a área de estudo insere-se sobre a massa de 
guaà Ma içoà á tigoà I dife e iadoà daà Ba iaà doà Mo dego .à áà eaà deà e a gaà o espo deà à

totalidade da área do aquífero a qual se efetua por infiltração direta da precipitação e através dos 
cursos de água superficiais, apresentando uma vulnerabilidade à poluição intermédia.  

Em termos hidrogeológicos o aquífero apresenta, na generalidade, uma escassa aptidão 
hidrogeológica, sendo pobre em recursos hídricos subterrâneos. Contudo, de acordo com o PGBH 
do Vouga, Mondego e Lis as disponibilidades hídricas do sistema aquífero são muito superiores ao 
valor das extrações, encontrando-seàaà assaàdeà guaàsu te eaà lassifi adaàe à o àestado. 

De acordo com o EIA, o valor médio obtido para o Nível hidrostáticos (NHE) nas captações 
inventariadas na área envolvente à área em estudo foi de aproximadamente 3 metros, verificando-
se uma variação de caudal significativa entre as épocas de verão e de inverno. 

A SONAE Industria, S.A. possui na sua área industrial três captações de água subterrâneas por poço, 
designadas de AC1, AC2 e AC3, para uso industrial e rega. 

Os principais usos associados à massa de água em causa prendem-se com o abastecimento de água 
para consumo humano e com o consumo privado (rega de solos agrícolas e o uso industrial e 
pecuário). 

Na área do projeto e sua envolvente próxima não se registam captações de água para 
abastecimento público, sendo que as captações de água particulares mais próximas se localizam a 
cerca de 500 metros (com exceção das existentes dentro da área industrial da SONAE Industria, 
S.A.). 

 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, a área de estudo localiza-se na Bacia Hidrográfica do rio 
Mondego, na sub-bacia da Ribeira de S. Pedro, linha de água afluente do rio do Castelo e que confina 
com o limite Norte do terreno de implantação da unidade industrial da SONAE Industria, S.A.. As 
ações previstas no projeto não interferem com qualquer linha de água.  

Pese embora de acordo com a Carta Militar a área em estudo seja atravessada por uma linha de 
água de cabeceira, com início dentro da área industrial em causa, a mesma não é visível no local. 

A rede hidrográfica, na área envolvente à área de intervenção, apresenta um regime de caudal 
intermitente. 

De acordo com os objetivos ambientais estabelecidos pela Diretiva-Quadro da Água, o estado da 
assaàdeà guaàdesig adaà ioàdoàCastelo àe o t a-seà lassifi adoà o oà o .à 

 

Na fase de construção, os principais impactes negativos nos recursos hídricos prendem-se com: 

 A eventual contaminação provocada por derrames acidentais, quer de águas residuais 
oriundas dos estaleiros quer de óleos e combustíveis associados à movimentação de 
maquinaria afeta à obra;  

 O aumento do escoamento superficial em detrimento da infiltração e consequente recarga do 

aquífero, devido à compactação e impermeabilização dos solos, provocadas quer pela 
instalação e funcionamento do estaleiro, quer pela circulação de veículos e máquinas.  
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Na fase de exploração, os impactes nos recursos hídricos decorrem da eventual alteração da 
qualidade da água, devido à circulação de veículos e ao manuseamento e armazenamento de 
resíduos, do aumento da área impermeabilizada, que tem como principal consequência o aumento 
do escoamento superficial em detrimento da infiltração, e do consumo de água para uso industrial. 

No que respeita à alteração da qualidade da água superficial e subterrânea, atendendo a que as 
águas residuais geradas no âmbito do projeto em apreço serão conduzidas para os sistemas de 
drenagem e tratamento de águas residuais da SONAE Industria, S.A, os quais, de acordo com o EIA 
dispõe de capacidade para o efeito, não sendo espectável o aumento da produção de águas 
residuais face à situação atual, considera-se que, se forem adotadas as medidas de minimização 
previstas, o impacte será pouco significativo. 

Relativamente ao aumento da área impermeabilizada, atendendo à área em causa e à localização 
do projeto num parque industrial consolidado, os impactes negativos esperados consideram-se 
pouco significativos. 

De acordo com o EIA, a instalação da nova Central de Biomassa pressupõe novos equipamentos e 
tecnologias mais recentes e eficientes, sendo espectável a redução do consumo de água face à 
situação atual, pelo que o impacte nos recursos hídricos é considerado negligenciável. 

Face ao atrás referido, os impactes esperados nos recursos hídricos são classificados como negativos 
pouco significativos. 

O estudo prevê a implementação de um conjunto de medidas de minimização dos impactes 
ambientais durante as diferentes fases do projeto, com as quais se concorda, devendo contudo ser 
acrescentadas as seguintes medidas: 

 Efetuar o registo dos consumos na Central; 

 Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, a 
camada de solo afetada deverá ser imediatamente removida, procedendo-se ao seu 
encaminhamento para tratamento adequado, de forma a evitar a contaminação das 
camadas de solo subjacentes e a penetração em profundidade das substâncias envolvidas.  

 Caso haja produção de águas pluviais contaminadas, as mesmas carecem de tratamento 
adequado previamente à descarga na linha de água. 

O Aditamento ao EIA propõe a implementação de um Plano de Monitorização da qualidade das 
águas subterrâneas, orientado no sentido de aferir a evolução da qualidade da água no aquífero 
superficial e detetar eventuais contaminações originadas pelo funcionamento do projeto, com o 
qual se concorda na generalidade. 

Locais de Amostragem da qualidade da água subterrânea 
Os locais de amostragem propostos correspondem a poços existentes na envolvente à área de 
estudo, com as seguintes coordenadas geográficas (Sistema ETRS): 

 Pá- :à , ; , ; 
 Pá- :à , ; , ; 
 Pá- :à , ; , ; 

 
Parâmetros a Monitorizar 
Nível freático, pH, Temperatura, Sólidos Suspensos Totais, Condutividade, nitratos, Azoto 
amoniacal, Azoto Kjeldahl  
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Frequência de Amostragem 
A frequência de amostragem deverá ser semestral, com início na fase de construção e com colheitas 
a realizar no período de águas altas e de águas baixas. 
 
Técnicas e Métodos de Análise  
As técnicas e métodos de análise a utilizar para a avaliação da qualidade da água tratada devem 
obedecer ao disposto nos Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, que revoga o anexo III do 
decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto.  
A avaliação dos resultados deverá ser efetuada com base no Anexo I do Decreto-lei n.º 236/98, de 
1 de agosto, ou legislação que lhe suceda. 
 
Periodicidade do Relatório de Monitorização 
O Relatório de Monitorização deverá ser elaborado com uma periodicidade anual, devendo a sua 
estrutura e conteúdo obedecer às normas técnicas constantes no Anexo V da Portaria n.º 395/15, 
de 4 de novembro.  
 
Deverá ser entregue à Autoridade de AIA o mais tardar até ao final do mês de fevereiro do ano 
imediatamente a seguir ao ano a que diz respeito. 
Devem ser indicadas as coordenadas dos locais de amostragem onde se efetuam as colheitas das 
amostras.  
Face ao histórico dos resultados a obter, o programa de monitorização poderá ser objeto de revisão. 

 

Tendo em conta o atrás exposto, atendendo à localização do projeto num parque industrial 
consolidado e ao facto de não se prever um aumento do consumo de água, nem de produção de 
águas residuais face à situação atual, considera-se que apesar do projeto poder induzir impactes 
negativos sobre os recursos hídricos, os mesmos esperam-se pouco significativos e passíveis de 
serem minimizados.  

Deverão ser cumpridas as medidas de minimização previstas e o Plano de Monitorização definido 
no ponto anterior e apresentados em sede de RECAPE, os seguintes elementos: 

 Planta de implantação das infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem 
de águas pluviais e residuais, com a indicação dos respetivos pontos de ligação às 
infraestruturas da SONAE Industria, S.A; 

 Indicação do destino e tratamento a dar às águas residuais domésticas geradas na 
fase de exploração da Central; 

 Face ao layout a definir em projeto de execução, reavaliar a necessidade de tratar 
águas pluviais eventualmente contaminadas; 

Propõe ainda a monitorização do consumo de água e do volume de águas residuais produzidas, com 
uma periodicidade mensal. 
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5.5. Solos e Uso dos Solos 

  

O EIA aborda a questão dos Solos e Uso dos Solos em diversos descritores ambientais, não tendo 
especificamente dedicado um capítulo a esta matéria. Considera-se que esse facto se ficou a dever 
à classificação do espaço de intervenção do Projeto como de atividades económicas e daí os solos 
ainda existentes (nomeadamente, alguma não ocupação industrial no limite com a Linha da Beira 
Alta) e o seu uso se encontrarem comprometidos a este tipo de ocupação. 

Dado o referido no parágrafo anterior, o Projeto representará mais, tal como o EIA salienta, uma 
intensificação da tipologia de uso e ocupação já existente, do que efetivamente uma alteração de 
uso para fins industriais. Segundo o EIA, a área de intervenção ocupa, na sua totalidade, a categoria 
Indústria, Comércio e Transportes, tendo por base a Carta de Ocupação de Solos (COS 2007). 

Ao nível deste descritor ambiental, o Projeto beneficia da sua implantação ocorrer em área 
maioritariamente impermeabilizada da unidade industrial da Sonae Indústria, não tendo o solo 
qualquer classificação em termos de capacidade de uso, dado constituir área de prevista ocupação 
industrial, já afeta à referida unidade industrial. 

Em síntese, poderemos considerar que ao nível do uso do solo, o impacte do Projeto é nulo, sendo 
que ao nível da ocupação o mesmo é negativo, assumindo pouco significado, dada a área a 
intervencionar em espaço ainda de não ocupação industrial ser insignificante, localizando-se, como 
referido, junto à Linha da Beira Alta. 

Considera-se importante que o RECAPE apresente a localização exata do estaleiro, estando o mesmo 
previsto ocorrer no interior da unidade industrial, o que se considera adequado, devendo, no 
entanto, a sua localização constituir um mecanismo de prevenção face a eventuais episódios de 
derrames de materiais contaminantes. 

A gestão adequada dos resíduos e dos efluentes líquidos e medidas de remediação face a eventual 
episódio de derrame e contaminação, tal como a gestão das escavações, a manutenção e revisão da 
maquinaria afeta à obra, deverá concretizar-se através de um conjunto de boas práticas, 
considerando-se importante que o RECAPE as especifique, no sentido da sua integração no Caderno 
de Encargos da obra. 

Para a fase de exploração, considera-se pouco provável ocorrer algum episódio de contaminação, 
devendo encontrar-se prevista a armazenagem dos resíduos em local apropriado, dotado de bacia 
de retenção e a gestão dos efluentes industriais ser alvo de tratamento, também a concretizar em 
sede de RECAPE. 

  

 

5.7 Sistemas Ecológicos 
 

Analisado o EIA constata-se o seguinte: 

O EIA, mesmo após o Aditamento, não procedeu a uma caracterização exaustiva da ecologia do local 
de edificação do equipamento em causa, e da restante área envolvente. 
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O EIA não definiu uma área de estudo que abranja os diferentes espaços circundantes (ex. floresta, 
campos agrícolas, linhas de águas, etc.), concentrado o esforço de análise à área de implantação da 
unidade industrial da Sonae Indústria, reconhecidamente um espaço fortemente artificializado e 
pobre em valores naturais. A caracterização efetuada sobre a linha de água (Ribeira de S. Pedro) 
adjacente à unidade industrial da Sonae Indústria resumiu-se à descrição do que se observa da 
ribeira, a partir do interior dessa mesma unidade industrial. 

Assim, e face à área de estudo definida, o EIA não identificou, quer em diversidade quer em 
abundância, elevados valores naturais. 

No que concerne à flora, é apresentada uma lista com 29 espécies florísticas. Na listagem fornecida 
constata-se que a maioria (16) dos elementos identificados correspondem a espécies arbustivas, 
duas são gramíneas (Agrostis sp.) e uma das espécies é um feto (Pteridium aquilinum). 

Relativamente aos exemplares arbóreos (10), a maioria foi identificada na galeria ripícola adjacente 
à área de estudo: amieiros (Alnus glutinosa), betulas (Betula pendula), freixos (Fraxinus 
angustifólia), ulmeiros (Ulmus minor), salgueiros (Salix sp.) e choupos (Populus sp). 

É mencionada a presença de eucalipto (Eucalyptus globulus), cedro-do-buçaco (Cupressus 
lusitanica), pinheiro-bravo (Pinus pinaster), e um exemplar de carvalho-cerquinho (Quercus 
faginea). 

Da totalidade das espécies identificadas (28), três são exóticas (Eucalyptus globulus, Phytolacca 
americana e Hakea sericea). 

No que concerne à fauna, o EIA não procedeu a levantamento exaustivo dos valores naturais 
existentes na área em causa e sua envolvente. O estudo não confirma a presença de nenhuma 
espécie faunística, sendo somente mencionada a potencial ocorrência de três rapinas noturnas, 
como o mocho-galego (Athene noctua), a coruja-do-mato (Strix aluco) e a coruja-das-torres (Tyto 
alba), além de várias outras espécies de passeriformes não identificadas. 

O EIA considera igualmente somente a potencial ocorrência de quatro mamíferos: o rato-doméstico 
(Mus musculus), da ratazana (Rattus norvegicus), do ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus) e da 
toupeira (Talpa occidentalis). Relativamente aos répteis (herpetofauna), é indicada a possibilidade 
de ocorrerem três espécies: a lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica), a lagartixa-de-bocage (Podarcis 
bocagei) e o sardão (Lacerta lepida). 

Nota: OàEIá,à oà apítuloà efe e teà sà la u asàt i asàouàdeà o he i e to à e o he eà ueà a listagem das 
espécies poderá estar incompleta devido ao facto do trabalho de campo apenas ter decorrido no mês de 
setembro e não abarcar um ciclo anual completo, impossibilitando a identificação de espécies que se 
encontrem no seu estado vegetativo.  

Concorda-se com o conjunto de medidas enunciadas para a fase de construção e de funcionamento 
do Projeto, sendo que as mesmas respeitam a proteção dos depósitos de terras, aspersão regular e 
controlada para redução da taxa fotossintética, cobertura das cargas de material pulverulenta ou 
do tipo particulado, circunscrição da circulação de máquinas, limpeza regular dos acessos para evitar 
acumulação ou ressuspensão de poeiras, tal como a manutenção dos espaços verdes. 

Face ao exposto, e encontrando-se o Projeto em fase de Estudo Prévio, considera-se existirem 
condições para a viabilização do Projeto, devendo o RECAPE: 
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 Reavaliar os impactes do Projeto nos sistemas ecológicos existentes na envolvente (reanálise 
desses sistemas fora da área artificializada de implantação da unidade industrial da Sonae 
Indústria). 

 Reavaliar as medidas de minimização propostas no EIA, para as fases de construção e/ou 
exploração e ponderar novas medidas de minimização para salvaguarda da fauna existente, 
face aos impactes previstos (ex. poluição luminosa, ruído, emissões gasosas, etc.). 

 Ponderar, face às anteriores reavaliações, a necessidade, ou não, de ser implementado um 
plano de monitorização da fauna terrestre (ex. rapinas noturnas, quirópteros, etc.). 
 
 

5.8 Património 
 

No que se refere ao património, para a caracterização da situação de referência foi efetuada 
pesquisa documental sobre a área do projeto. No EIA é apresentada uma listagem das ocorrências 
patrimoniais tendo-se constatado durante a verificação da conformidade que duas delas se 
localizam na envolvente direta do projeto, o que só foi devidamente documentado no Aditamento. 

Assim na envolvente a área de estudo registam-se dois sítios arqueológicos referenciados na Base 
de Dados Endovélico, a saber:  

 Cova da Cumieira/ Cova dos Moiros (CNS 5101): localiza-se a cerca de 89 m para Oeste da 
área de estudo, numa propriedade privada. Trata-se de uma Necrópole, de cronologia da 
Alta Idade Média e que se caracteriza pela existência de 4 sepulturas escavadas na rocha, de 
forma antropomórfica, implantadas numa zona de planalto sobre o rio Videira, a 440 m de 
altitude. 
A sepultura 1 mede 1,78 m de comprimento, 57 cm de largura máxima, e simétrica e 
apresenta um afunilamento na zona dos pés. A sepultura 2 mede 1,78 m de comprimento, 
50 cm de largura máxima, e simétrica e possui todos os ângulos arredondados. A sepultura 
3 mede 1,76 m de comprimento, 48 cm de largura máxima, e de tipo banheira, simétrica. As 
sepulturas 1 e 2 estão orientadas a O/E e a 3 a NO/SE. Segundo os dados disponíveis duas 
das quatro sepulturas foram alvo de destruição, não restando vestígios. 
 

 Cerca (CNS 3783): localiza-se a cerca de 10 m para sul da área de estudo, no sentido da 
passagem superior do caminho-de-ferro. Em 1894 foi registada a existência pelo arqueólogo 
Leiteà deà Vas o elosà u à te e oà ha adoà áà Ce a à vestígiosà deà u os,à i ú e osà
fragmentos de tegulae ou telhas de rebordo, bem como fragmentos cerâmicos e de alfaia 
agrícola, parecendo tratar-se de um povoado romano. 

Foi realizada uma prospeção no espaço a afetar pelos trabalhos de construção da central 
termoelétrica, restringindo-seàdessaàfo aàaà ã eaàdeàEstudo à áE àeàdeàp ospeç oà àzo aà ueàvaià
se ài te ve io adaà ã eaàdeàI id iaàDi etaàdoàP ojeto .àFoiàdefi idaà o oà ã eaàdeàI id iaà
Indireta do P ojeto ,à oà espaçoà aà e volve teà à ã eaà deà Estudo,à o eada e teà oà espaçoà daà
freguesia de Espinho. 
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A área de implantação da unidade do projeto encontra-se essencialmente em terrenos 
intervencionados onde atualmente existem infraestruturas industriais embora em parte já estejam 
desativados, sendo que o seu pavimento é em betão.  

Este facto constituiu uma condicionante da prospeção uma vez que a maior parte da superfície se 
encontra ocultada por pavimentos construídos para a atual utilização não sendo possível a 
observação integral do solo. 

Para a implementação do projeto prevê-se a realização de movimentação de terras, apenas, as 
necessárias à execução de fundações superficiais e instalação de redes técnicas (abastecimento de 
agua, saneamento, etc.), que serão executados no pavimento existente, em betão, sendo a 
profundidade de escavação inferior a 2 metros. 

Relativamente à avaliação de impactes, como foi anteriormente referido, a área onde se implantará 
a central corresponde a uma zona onde já está instalada uma unidade fabril, e onde ocorreu já uma 
grande intervenção no solo. Estas condições adversas à realização da prospeção arqueológica 
constituem lacunas de conhecimento e condicionam a avaliação ainda que seja pouco provável a 
ocorrência de impactes negativos sobre o Património Cultural nas ações a realizar para a construção 
da central e na fase de exploração. 

No entanto, sendo uma área com sítios identificados, como os acima referenciados, tem um 
potencial arqueológico que não se pode ignorar. 

O Sitio de Cumieira/ Cova dos Moiros encontra-se fora da área de intervenção da indústria pelo que 
não se prevê no EIA a ocorrência de Impactes negativos  

O Sitio de Cerca encontra-se igualmente fora da área da indústria, a sul da rede que veda o espaço 
da unidade industrial. Este povoado romano, referido no século XIX, poderá ter sido, segundo o EIA, 
grande parte dele, destruído aquando dos trabalhos de desaterro efetuados para a colocação da 
linha ferroviária que serve a indústria, pelo que também, não se prevê a ocorrência de impactes. 

Neste sentido, tal como se pôde perceber pela observação durante os trabalhos de campo do corte 
Sul da linha ferroviária que da apoio a industria, todo o espaço sul da Área de Estudo foi 
profundamente desaterrado para construção da industria na década de 50, bem como da linha 
ferroviária já referida, e pelo facto de toda a área se encontrar pavimentada o EIA não considerou 
necessária a implementação de medidas de minimização. 

Face ao exposto, estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável no âmbito deste 
fator condicionado à seguinte medida de minimização: 

Não obstante, considerando a existência na envolvente direto da indústria de sítios arqueológicos, 
no caso das ações a ocorrer nestas áreas durante a fase de construção deverá proceder-se à análise 
e avaliação estratigráfica e considerar a necessidade de se proceder à continuidade do 
acompanhamento arqueológico da obra. Essa avaliação deverá tomar a forma de um relatório 
preliminar onde se proporão medidas de minimização complementares ou a sua dispensa e que 
deverá ser apresentado à autoridade de AIA bem como ao organismo da tutela, em conformidade 
com as disposições legais em vigor. 
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6. Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 
 

Esta análise incide sobre o preconizado no Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto 
(Diploma REI), no que se refere à prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP) 
proveniente da atividade, e ao estabelecimento de medidas adequadas ao combate da 
poluição, designadamente, mediante a utilização das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), 
destinadas a evitar, ou quando tal não for possível, a reduzir as emissões dessas atividades 
para o ar, a água ou o solo, a prevenir e controlar o ruído e a produção de resíduos, tendo em 
vista alcançar um nível elevado de proteção do ambiente no seu todo, devendo ser adotadas 
medidas preventivas. 

Foram identificados no âmbito do EIA os seguintes BREF: 

 Large Combustion Plants; 

 Energy Efficiency; 

 Monitoring of emissions from Industrial Emissions Diretive;  

 Industrial Cooling Systems 

 Storage 

Da análise efetuada aos elementos disponibilizados considera-se que as especificações 

técnicas da instalação a construir devem prever, quando aplicável, a implementação das MTD 

dos BREF transversais aplicáveis, e que, no âmbito do licenciamento ambiental, poderão ser 

estabelecidas condições de funcionamento complementares, tendo em vista a completa 

adequação da instalação às disposições dos BREF para os diferentes descritores ambientais 

relevantes. 
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7. Consulta Pública 

A Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis de 21 de abril a 22 de maio de 2017 tendo sido 
recebidas as seguintes exposições: 

 Centro Saúde de Mangualde. 

 DGT- Direção Geral do Território.  

 EMFA - Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea.  

 Turismo de Portugal, IP. 

 

As quatro entidades que se pronunciaram no âmbito da consulta pública não se opõem à execução 
do projeto em análise. 

O Centro de Saúde de Mangualde refere a importância da implementação das medidas de 
minimização e os programas de monitorização preconizados, de modo a prevenir e minimizar os 
efeitos adversos sobre o ambiente e a saúde. Esta unidade industrial deverá cumprir os requisitos 
de higiene e segurança previstos na legislação em vigor. 

O Turismo de Portugal chama a atenção para a importância da implementação do Plano de 
Integração Paisagística. 

O Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea informa que o projeto em análise não se 
encontra abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea. 

A Direção Geral do Território informa que a instalação destas infraestruturas não constituem 
impedimento para as atividades geodésicas, desenvolvidas por esta entidade. Contudo, apresenta 
parecer desfavorável, relativamente a algumas questões que se prendem com cartografia, referindo 
que estas questões de carácter técnico-legal deverão ser resolvidas. 
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9. Conclusão 

A Central de Biomassa Mangualde será instalada no interior da área industrial ocupada pela unidade 
industrial de produção de painéis MDF, da SONAE INDÚSTRIA, existente e destina-se a produzir 
energia elétrica que será injetada no Sistema Elétrico Público e energia térmica (vapor de água e 
termofluído) a utilizar no processo de fabrico da unidade Industrial da SONAE INDÚSTRIA. 

A SIAF tem já duas unidades de cogeração instaladas na unidade da SONAE INDÚSTRIA para 
produção combinada de energia térmica e elétrica que serão suspensas com a entrada em 
funcionamento da nova central de biomassa. 

A área total afeta ao projeto Biomassa Mangualde será cerca de 7500 m2, da qual cerca de 1350m2 
correspondem a área coberta e a impermeabilizar. 

O projeto prevê a instalação de uma nova caldeira de biomassa com uma potência térmica de 
combustão de 91 MWth, uma turbina de 13MVA a instalar num novo edifício e a construção de um 
novo armazém de biomassa.  

Serão ainda executadas diversas redes técnicas (abastecimento de água, drenagem de águas 
residuais e pluviais, vapor de água e condensados, eletricidade, rede de terras, etc.). A central irá 
produzir cerca de 83 GWh/ano a injetar no sistema público através de pórtico da subestação da 
unidade industrial e ramal existente.  

A partir da queima de biomassa florestal serão produzidos 36,5 ton/h de vapor de água e 450m3/h 
de termofluído aquecido e 507 000 Nm3/h de gases de exaustão a utilizar no processo de fabrico da 
Unidade de MDF, designadamente, na secagem.  

 

O Projeto, ao substituir os equipamentos existentes por outros mais recentes, utilizando novas 
tecnologias permitirá a produção mais eficiente de energia, um menor consumo de recursos e a 
mitigação dos impactes associados à atividade. 

Verifica-se, relativamente à conformidade com os instrumentos de gestão territorial (IGT), que o 
projeto é compatível em termos de usos com o PDM de Mangualde, devendo constar no RECAPE a 
demonstração do cumprimento do regime de edificabilidade previsto para os Espaços de Atividades 
Económicas, definido pelo artigo 83.º do Regulamento. 

O projeto não colide com servidões e restrições de utilidade pública nem se insere em Área 
Protegida ou Sítio Classificado da Rede Natura. 

 

 O Projeto encontra-se abrangido pelos seguintes Regimes: 

 Prevenção e Controlo Integrado de Poluição (PCIP) devendo ser adotada nas 
especificações técnicas da instalação a construir, quando aplicável, a implementação das 
MTD dos BREF transversais aplicáveis. 

 Emissões Industriais devendo ser adotadas e fixadas as melhores tecnologias disponíveis 
(MTD) tendo em conta que a instalação encontra-se abrangida pela categoria 1.1 do 
Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto.) 

A valorização das lamas da ETAR da unidade industrial da SONAE, na central a implementar 
pode à o stitui àu aà Incineração / Coincineração de Resíduos àdeàacordo com o disposto no 
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Capítulo IV, do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na redação conferida pelo Decreto-
Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, e, portanto, sujeita a licenciamento de operação de gestão de 
resíduos. 

 

No âmbito da avaliação e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de 
implantação foram considerados como fatores ambientais relevantes: a Socioeconomia, a 
Qualidade do ar / Emissões, o Ambiente Sonoro e os Recursos Hídricos. 

A implementação do projeto constituirá um reforço das atividades económicas, irá criar emprego 

direto e indireto nas fases de construção e desativação e na fase de exploração (10 postos de 

trabalho). Considera-se que na fase de construção os impactes positivos (dinâmica das atividades 

económicas, emprego) poderão ter uma componente local/regional mais acentuada. Na fase de 

exploração, a componente regional/nacional assume preponderância, com os decorrentes ganhos 

estratégicos e estruturantes refletidos na economia, na prevenção dos incêndios florestais e na 

redução da emissão de gases com efeitos de estufa. 

A qualidade de vida das populações localizadas na envolvente será afetada negativamente ainda 

que de forma pouco significativa associada sobretudo ao aumento do tráfego rodoviário. Prevê-se 

que nas vias de acesso à SONAE Indústria o tráfego de pesados acresça cerca de 10 a 15 veículos à 

média diária diurna atual de 75 a 80. 

Em termos de qualidade do ar/emissões o projeto não irá contribuir para um acréscimo das 

emissões atmosféricas das fontes fixas, havendo apenas a registar um ligeiro acréscimo das 

emissões difusas associadas ao aumento de volume de tráfego de pesados. 

No que se refere ao ambiente sonoro, verifica-se que os acréscimos de ruído ambiente devidos ao 
projeto variam de 0 a 2 dB, não se prevendo que ultrapassem os limiares estabelecidos no 
Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, pelo 
que se prevê a ocorrência de impactes negativos de pequena magnitude, não sendo considerados 
significativos. 

Na relação com o estipulado no Regulamento do PDM de Mangualde, nomeadamente com a alínea 
a) do n.º 4 do artigo 83.º, considera-se que o projeto salvaguarda as questões ambientais. 

Atendendo à localização do projeto num parque industrial consolidado e ao facto de não se prever 
um aumento do consumo de água nem de produção de águas residuais face à situação atual, 
considera-se que apesar do projeto poder induzir impactes negativos sobre os recursos hídricos 
(aumento da área impermeabilizada, compactação dos solos, levando ao aumento do escoamento 
superficial em detrimento da infiltração, eventual contaminação decorrente de derrames acidentais 
em fase de obra, alteração da qualidade da água superficial e subterrânea), os mesmos esperam-se 
pouco significativos e passíveis de serem minimizados.  

Ao nível do uso do solo, o impacte do Projeto é nulo, sendo que ao nível da ocupação o mesmo é 
negativo, assumindo pouco significado, dada a área a intervencionar em espaço ainda de não 
ocupação industrial ser insignificante, localizando-se, entre o ramal ferroviário e a Linha da Beira 
Alta. 

No que se refere aos sistemas ecológicos consideram-se os impactes como pouco significativos, 
contudo será necessário efetuar uma reavaliação dos impactes fora da área artificializada de 
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implantação da unidade industrial da Sonae Indústria, e considerar, eventualmente, novas medidas 
e a implementação de um plano de monitorização da fauna terrestre.   

O projeto será implantado numa unidade fabril onde ocorreu já uma grande intervenção no solo. 
Na envolvente próxima estão identificados dois sítios arqueológicos: aà e ópoleà daà Covaà
Cumieira/Cova dos Moiros, a cerca de 89 metros para Oeste da área de estudo (que não será 
afetada) eàoàp esu ívelàpovoadoà o a oàde o i adoà Ce a àsituadoàaà  metros, mas localizado 
em área que, de acordo com o EIA, foi profundamente desaterrada para construção da indústria, na 
década de 50, e do ramal ferroviário que serve a SONAE Indústria. 

Contudo, tendo em conta o potencial arqueológico da área, nas áreas a realizar escavação e 
movimentação de terras, deve proceder-se previamente à análise e avaliação estratigráfica a fim de 
avaliar a necessidade de se proceder à continuidade do acompanhamento arqueológico da obra. 

 

Genericamente, os impactes resultantes da implementação do projeto serão positivos em termos 
de reforço da economia: local, através da indução de algum emprego direto e indireto e 
regional/nacional, designadamente, em termos de redução da emissão de gases com efeito de 
estufa. Os impactes negativos em termos de ambiente sonoro e qualidade do ar serão negativos, 
mas pouco significativos uma vez que os acréscimos previstos são de pequena magnitude. Verifica-
se situação semelhante para o fator Recursos Hídricos uma vez que não se prevê um aumento do 
consumo de água e ao projeto se localizar no espaço duma unidade industrial já existente. Não 
haverá alteração do uso do solo e os impactes no solo e sistemas ecológicos embora negativos serão 
pouco significativos. No que se refere ao património não se prevê a afetação da Necrópole pela sua 
dist iaà àlo alizaç oàdaàfutu aà e t alàeàdoàpovoadoà o a oà Ce a àpo , de acordo com o EIA, se 
localizar em área já intervencionada. Contudo, na fase de obra, a movimentação de terras poderá 
induzir impactes negativos associados, propondo-se uma análise e avaliação estratigráfica e o 
eventual acompanhamento arqueológico dos trabalhos. 

Do exposto, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes 
negativos acima referidos poderem ser, na sua generalidade, suscetíveis de minimização, propõe-
se a emissão de parecer favorável ao Estudo P vioà daà Ce t alà deà Bio assaà Ma gualde , 
condicionado ao cumprimento de medidas a integrar no desenvolvimento do projeto de execução 
e à identificação, especificação e apresentação, em fase de verificação da conformidade 
Ambiental do projeto de execução, das medidas de minimização e programas de monitorização, 
designadamente as enunciadas no capítulo seguinte. 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários 
fatores ambientais, foi determinado um índice de avaliação ponderada de impactes ambientais de 
valor 2, o qual expressa a conclusão da avaliação qualitativa desenvolvida no Parecer técnico da CA. 
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10. Aspetos a Cumprir na Fase de Conceção do Projeto de 

Execução e a incluir no Relatório de Conformidade Ambiental 

do Projeto de Execução (RECAPE) 
 

10.1 Aspetos a integrar no desenvolvimento do Projeto  

 

1. Adotar soluções técnicas decorrentes das melhores tecnologias disponíveis (MTD) ao 
desenvolvimento do projeto de execução. 

2. Reutilizar as infraestruturas existentes para implementar o projeto, designadamente, o 
edifício da turbina, o pórtico de amarração da linha o ramal de ligação da subestação da 
unidade industrial, as redes existentes (água industrial, água potável, efluentes, coletores 
de vapor, termofluído, conduta de gases quentes, etc.). 

3. Cumprir, para os edifícios a construir, o disposto no regime de edificabilidade previsto para 
os Espaços de Atividades Económicas, (artigo 83.º do Regulamento do PDM de 
Mangualde) e demonstrar o mesmo.  

4. Selecionar o equipamento a instalar, designadamente a turbina, tendo como um dos 
critérios a avaliar, o nível de potência sonora emitido. 

 

 

. . A i lui  o RECAPE: 
Gerais 

1. Utilizar no RECAPE a apresentar cartografia oficial homologada de acordo com normativo 
específico. 

2. Ter em conta na avaliação a efetuar que o projeto abrange duas freguesias (Espinho e 
União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta). 

 

. .  Ele e tos a Ap ese ta  e  sede de RECAPE  

  
Recursos Hídricos 

3. Apresentar a planta de implantação das infraestruturas de abastecimento de água e de 
drenagem de águas pluviais e residuais, com a indicação dos respetivos pontos de ligação 
às infraestruturas da SONAE Industria, S.A. 

4. Indicar o destino e tratamento a dar às águas residuais domésticas geradas na fase de 
exploração da Central; 
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5. Reavaliar, face ao layout a definir em projeto de execução, a necessidade de tratar águas 
pluviais eventualmente contaminadas. 

 

Sistemas Ecológicos 

6. Reavaliar os impactes do Projeto nos sistemas ecológicos existentes na envolvente 
(reanálise desses sistemas fora da área artificializada de implantação da unidade industrial 
da Sonae Indústria). 

7. Reavaliar as medidas de minimização propostas no EIA, para as fases de construção e/ou 
exploração e ponderar novas medidas de minimização para salvaguarda da fauna 
existente, face aos impactes previstos (ex. poluição luminosa, ruído, emissões gasosas, 
etc.). 

 

Património 

8. Apresentar relatório preliminar, com base em análise e avaliação estratigráfica 
desenvolvida, onde se proporão medidas de minimização complementares ou a sua 
dispensa e que deverá ser apresentado à autoridade de AIA bem como ao organismo da 
tutela, em conformidade com as disposições legais em vigor. 

 

10.2.2 Medidas a ap ese ta  e  sede de RECAPE 

 

Identificar, especificar e elencar as medidas para as diferentes fases do projeto indicando 
o seu prazo de implementação.  

 

1. Integrar, nas medidas de minimização a apresentar, as que decorrem da adoção das 
melhores tecnologias disponíveis (MTD). 

 

Fase de Co st ução 

Ge ais 

2. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 
encarregados envolvidos na execução das obras 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. 

3. Elaborar o Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução 
de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de 
minimização a implementar na fase de execução das obras, e respetiva calendarização, 
integrando-as no Caderno de Encargos da obra. 

Incluir no mesmo, entre outras, as medidas que a seguir se indicam: 
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I. Indicar a localização efetiva do estaleiro dentro da unidade industrial existente. 

II. Afastar o local para estaleiro, dentro da área da SONAE INDÚSTRIA, o mais possível 
das zonas habitadas 

III. Garantir as condições de impermeabilização do estaleiro, como forma de evitar as 
situações de infiltração nos solos e aquíferos de substâncias indesejáveis, 
resultantes, por exemplo, de derrames acidentais.  

IV. Vedar o estaleiro e parques de materiais, de forma a evitar os impactes resultantes 
do seu normal funcionamento.  

V. Definir uma rede de acessos a utilizar durante a obra de forma a minorar os 
impactes decorrentes das movimentações das máquinas, tendo em conta que a 
Central se irá localizar numa unidade industrial em funcionamento. 

VI. Minimizar a mobilizações de terras utilizando sempre que possível os materiais 
provenientes das escavações como material de aterro, de modo a minimizar o 
volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção). 

4. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, 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.  

5. Apresentar um projeto de integração paisagística para a nova área a intervencionar. 
Eventualmente prevendo a colocação de uma cortina arbórea  

 

Espe ífi as 

Uma vez que o projeto se encontra em fase de Estudo Prévio as medidas que se enunciam não 
esgotam as medidas a identificar e elencar em sede de RECAPE face ao maior detalhe do projeto e 
das principais ações a desenvolver. 

 

So ioe o o ia 

6. Propor medidas de informação à população residente na envolvente da instalação  

7. Promover a utilização de mão-de-obra local ou concelhia, e sempre que possível empresas 
locais para fornecimento de materiais necessários à construção.  

8. Prever medidas de minimização para a circulação dos veículos afetos à obra, de forma a 
evitar a degradação das condições de circulação e segurança das vias rodoviárias, 
nomeadamente utilização de cobertura das cargas. 

9. Sensibilizar os condutores das máquinas para as limitações de velocidade que devem 
respeitar nos diversos itinerários utilizados dentro e fora da área de intervenção. 

10. Repor, no final da obra, condições idênticas às iniciais nas vias utilizadas para acesso à 
obra, caso tenha ocorrido a degradação do respetivo pavimento.   
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A ie te So o o 

11. Planear as operações de construção de forma a evitar que as operações de movimentação 
de terras, de escavação e de betonagem sejam efetuadas em simultâneo. 

 

Qualidade do A  

12. Selecionar os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos, 
minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores 
sensíveis. 

13. 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. 

14. 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. 

 

Re u sos Híd i os 

15. Tratar as águas pluviais previamente à descarga na linha de água, sempre que ocorra 
contaminação das mesmas.  

16. Garantir que os veículos e equipamentos afetos à obra funcionam em boas condições de 
carburação e têm as necessárias revisões e inspeções periódicas, no sentido de diminuir o 
risco de ocorrência de situações acidentais.  

17. Impermeabilizar as áreas de armazenagem e manuseamento de combustíveis, 
lubrificantes ou outras substâncias químicas afetas à obra e dotadas de sistema de 
drenagem independente para locais próprios de recolha e tratamento de eventuais 
derrames. 

18. Proceder, sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo (Ex: óleos e/ou 
combustível), à recolha do solo contaminado e ao seu encaminhamento para destino final 
adequado. 

19. Conduzir os efluentes líquidos gerados no estaleiro à rede de drenagem de águas residuais 
da SONAE INDÚSTRIA. 

20. Dota àoàestalei oàdeàWC’sà óveis,àpe iti doàaà oletaàdessesàeflue tesàeàsuaà o duç oà
para a rede de drenagem de águas residuais. 

 

Pat i ó io Cultu al 
21. Efetuar o acompanhamento arqueológico da obra.  

  

 

 



AIA n.º 2943 – Parecer da Comissão de Avaliação 

Central de Biomassa Mangualde 32 
Estudo Prévio 

Fase de Explo ação 

Uma vez que o projeto se encontra em fase de Estudo Prévio as medidas que se enunciam não 
esgotam as medidas a identificar, especificar e elencar em sede de RECAPE, tendo em conta que se 
desconhecem as especificações dos equipamentos a implementar designadamente, eficácia, 
emissões, potência sonora, etc. 

 

Ge ais 

 
1. Promover o controlo/monitorização do consumo de recursos (água, eletricidade, 

combustível, produtos químicos, etc.), de forma a criar-se um histórico de consumos e 
permitir estabelecer metas de redução para os mesmos. 

2. Promover o transporte preferencial da biomassa florestal por ferrovia (dado que existe 
uma ramal de caminho de ferro na instalação.) 

 

Específicas 

 

So ioe o o ia 

3. Propor medidas que assegurem uma adequada gestão florestal e ambiental nos processos 
de recolha e de receção de biomassa. 

4. Promover a contratação de pessoas que habitem nas povoações vizinhas ou no concelho. 

 

 

A ie te So o o 

5. Mitigar o nível de potência sonora emitido pela turbina a instalar a cerca de 80 dB (A), 
designadamente, através da adoção de medidas para o isolamento sonoro do edifício. 

6. Garantir que a o nível de potência sonora dos restantes equipamentos a instalar cumpre 
a regulamentação em vigor. 

 

Qualidade do AR /E issões 

7. Cumprir os VLE (valores limite de emissão) estipulados na legislação nacional.  

8. Adotar, quando necessário, medidas de redução de emissões, que podem passar pela 
instalação de equipamentos de tratamento de gases, a selecionar de acordo com as 
Melhores Tecnologias Disponíveis. 

9. Efetuar uma correta manutenção dos equipamentos da instalação, para estes operarem 
nas condições normais, evitando assim o aumento de emissões de poluentes atmosféricos 
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Re u sos Híd i os 

10. Garantir a manutenção adequada dos veículos, máquinas e equipamentos, de forma a 
garantir o seu bom funcionamento e evitar a ocorrência de derrames. 

11. Controlar o consumo de água (potável e industrial) na central de biomassa de forma a 
facilitar a identificação atempada de eventuais fugas. 

12. Assegurar o encaminhamento e tratamento adequado dos efluentes gerados. 

13. Manter em bom estado de funcionamento a rede de drenagem pluvial efetuando a 
limpeza periódica de valas, valetas e sumidouros. 

 

Solos e Uso do Solo 

14. Prever a armazenagem dos resíduos em local apropriado, dotado de bacia de retenção; 

15. Prever um Plano de Gestão e tratamento de efluentes industriais produzidos.    

 

 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

1. Apresentar um plano de desativação do projeto no último ano de exploração, referindo 
especificamente as ações a ter lugar, impactes previsíveis e medidas de minimização, 
destino a dar a todos os elementos a retirar do local, bem como, um plano de recuperação 
final de todas as áreas afetadas. O referido plano é aplicável tanto à desativação total do 
projeto como às ações de desativação parcial do mesmo. 

 

 

10.2.3 Pla os de Mo ito ização 

 

  Emissões Gasosas 

Relativamente às emissões gasosas para a atmosfera associadas aos secadores existentes nas duas 
linhas de produção da Sonae Indústria (FF10 a FF13), as mesmas continuarão a ser monitorizadas 
no âmbito da Licença Ambiental n.º 205/2008, de 27 de novembro, da Sonae Indústria. 

 

Qualidade das Águas Subterrâneas 

Apresentar uma proposta de Programa de Monitorização revisto de acordo com o abaixo indicado: 

 

Locais de Amostragem da qualidade da água subterrânea 

Os locais de amostragem propostos correspondem a poços existentes na envolvente à 
área de estudo, com as seguintes coordenadas geográficas (Sistema ETRS): 
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• PA-1: (28626,177;101784,664); 

• PA-2: (29167,229;102008,635); 

• PA-1: (28065,397;100733,578); 

 

 Parâmetros a Monitorizar 

Nível freático, pH, Temperatura, Sólidos Suspensos Totais, Condutividade, nitratos, 
Azoto amoniacal, Azoto Kjeldahl  

 

Frequência de Amostragem 

A frequência de amostragem deverá ser semestral, com início na fase de construção e 
com colheitas a realizar no período de águas altas e de águas baixas. 

 

Técnicas e Métodos de Análise  

As técnicas e métodos de análise a utilizar para a avaliação da qualidade da água tratada 
devem obedecer ao disposto nos Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, que revoga 
o anexo III do decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto.  

A avaliação dos resultados deverá ser efetuada com base no Anexo I do Decreto-lei n.º 
236/98, de 1 de agosto, ou legislação que lhe suceda. 

 

Periodicidade do Relatório de Monitorização 

O Relatório de Monitorização deverá ser elaborado com uma periodicidade anual, 
devendo a sua estrutura e conteúdo obedecer às normas técnicas constantes no Anexo 
V da Portaria n.º 395/15, de 4 de novembro.  

Deverá ser entregue à Autoridade de AIA o mais tardar até ao final do mês de fevereiro 
do ano imediatamente a seguir ao ano a que diz respeito. 

 

Devem ser indicadas as coordenadas dos locais de amostragem onde se efetuam as 
colheitas das amostras.  

Face ao histórico dos resultados a obter, o programa de monitorização poderá ser objeto 
de revisão. 
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Consumos de Água e produção de Águas Residuais 

1. Apresentar um plano de monitorização do consumo de água e do volume de águas 
residuais produzidas, com uma periodicidade mensal. 

 

 

Melhores Tecnologias Disponíveis 

2. Apresentar os Planos de Monitorização decorrentes da adoção das melhores tecnologias 
disponíveis (MTD). 

Sistemas Ecológicos 

Apresentar se necessário, face à reavaliação proposta para este descritor, um plano de 
monitorização da fauna terrestre (ex. rapinas noturnas, quirópteros, etc.) a implementar. 
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ANEXO I - ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DE IMPACTES 
AMBIENTAIS 

 

I. E uad a e to 

OàDe eto-Leià .ºà -B/ ,àdeà àdeàoutu oàdeà ,à ueàdefi eàoà egi eàju ídi oàdeàávaliaç oàdeà
I pa teàá ie talà áIá àp ev àaài teg aç o,à aàDe la aç oàdeàI pa teàá ie talà DIá ,àdeàu àí di eàdeà
avaliaç oàpo de adaàdeà i pa tesàa ie tais,à o fo eàdispostoà oà .ºà àdoà seuàa tigoà .º,à ueà seà
t a s eve: 

 - A DIA pode ser favorável, favorável o di io ada ou desfavorável, fu da e ta do-se u  í di e de 
avaliação po derada de i pa tes a ie tais, defi ido o  ase u a es ala u éri a, orrespo de do 
o valor ais elevado a projetos o  i pa tes egativos uito sig ifi ativos, irreversíveis, ão 

i i izáveis ou o pe sáveis. 

Deà fo aàaàpossi ilita àaà apli aç oàp ti aàdaà o aàa i aà t a s ita,à oàG upoàdeàPo tosà Fo aisàdasà
áuto idadesàdeàáIá,à o stituídoàaoàa igoàdoà .ºà àdoàa tigoà .ºàdoà es oàdiplo a,àdese volveuàu aà
p opostaàdeà etodologiaàpa aàdete i aç oàdoà efe idoàí di e. 

áà efe idaàp opostaà e e euàaà o o d iaàdoà“e ho à“e et ioàdeàEstadoàdoàá ie te,àat av sàdoà
despa hoàe itidoàaà àdeàa ilàdeà ,àeàse àapli adaàpo àu àpe íodoàexpe i e talàdeàu àa o,àapósà
oà ualàse àefetuadoàu à ala çoàdaàsuaàapli aç o. 

Deà a o doà o à aà etodologiaà p oposta,à aà dete i aç oà doà í di e,à pelaà atu ezaà doà exe í ioà deà
po de aç oài e e te,àdeveàse àdese volvido,àe àp i ei aài st ia,àpelaàCo iss oàdeàávaliaç oà Cá àeà
o sta à o oàa exoàaoàpa e e àaàe iti àaoàa igoàdoàdispostoà oàa tigoà .ºà .ºà àdoàDe eto-Leià .ºà

-B/ ,àdeà àdeàoutu o. 

“egu doà estaà etodologia,à oà valo à doà í di eà aà defi i à efleteà aà sig ifi iaà dosà i pa tesà apósà
o side aç oà dasà eve tuaisà edidasà deà i i izaç oà dosà i pa tesà egativosà eà ouà edidasà deà
pote iaç oàdosài pa tesàpositivos,àouàseja,à epo ta-seàaosài pa tesà esiduaisàdoàp ojeto. 

 

II. Dete i aç oàdoàí di eàdeàavaliaç oàpo de adaàdeài pa tesàa ie tais 

Fa eà aoà e uad a e toà a i aà ap ese tado,à aà Co iss oà deà ávaliaç oà p o edeuà à dete i aç oà doà
í di eàdeàavaliaç oàpo de adaàdeài pa tesàa ie tais,àoà ual,àassu i do-seà o oàu aàfe a e taàdeà
exp ess oà deà esultados,à foià ape asà dese volvidoà pa aà aà alte ativaà ide tifi adaà o oà aà ue,à
glo al e te,à elho àpe iteàassegu a àaàpo de aç oàdosàvalo esàe àp ese ça. 

Foià ta à adotadoà o oà p essupostoà deà aseà aà oà i lus oà daà o po e teà O de a e toà doà
Te itó io à o oàu àfato àa ie talàespe ífi oàdadoà ue: 

 Osà valo esà i e e tesà sà eg asà fixadasà osà i st u e tosà deà gest oà te ito ialà IGT à fo a à
po de adosàdeàfo aàt a sve salà aàa liseàdese volvidaàse to ial e teàpa aàosàv iosàfato esà
a ie tais;à  OàDe eto-Leià .ºà -B/ ,àdeà àdeàoutu o,à oàseuà .ºà .ºà ,à efe eà ueàasàsituaçõesàdeà
des o fo idadeà o àIGTà oà o di io a àoàse tidoàdaàde is oàdoàp o edi e toàdeàáIá. 
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ássu i doà osà p essupostosà a i aà expla ados,à aà Cáà p o edeuà à dete i aç oà daà sig ifi iaà dosà
i pa tesàdoàp ojeto,à aàalte ativaàsele io ada,àso eàosàfato esàa ie taisà o side ados,àtalà o oàaà
segui àseàsi tetiza : 

 

Fatores Ambientais 
Significância dos 

impactes negativos 

Significância dos 

impactes positivos 

Socioeconomia Pouco significativos Significativos 

Qualidade do Ar Pouco Significativos Não identificados 

Ambiente Sonoro  Sem significado Não identificados 

Recursos Hídricos Pouco Significativos Não identificados 

Solo e Uso do Solo  Pouco significativos Não identificados 

Sistemas Ecológicos Pouco Significativos Não identificados 

Património Cultural Pouco Significativos  Não identificados  

 

Fa eà sà a ate ísti asàdoàp ojetoàeàaosàseusào jetivos,àeàte doàe à o side aç oàosàvalo esàe àp ese çaà
asà easà afetadasà fo a à at i uídosà osà segui tesà íveisà deà p epo de iaà aosà fato esà a ie taisà
o side ados: 

Fatores Ambientais Preponderância 

Socioeconomia Relevante 

Qualidade do Ar Relevante 

Ambiente Sonoro Relevante 

Recursos Hídricos Relevante 

Solos e Uso do Solo Não relevante 

Sistemas Ecológicos Não relevante 

Património Cultural Não relevante 

 

Co à aseà aàsig ifi iaàglo alàdosài pa tesà egativosàeàpositivosàide tifi adosàpa aàosàv iosàfato esàa ie taisà
eàdadaà àp epo de iaàat i uídaàaosà es os,àaàCáàp o edeuà àdete i aç oàdoàí di eàdeàavaliaç oàpo de adaà
deài pa tesàa ie tais,àdeàa o doà o àaàvalo aç oà u i aàdefi idaà aà etodologiaàp opostaàpeloàG upoàdeà
Po tosàFo aisàdasàáuto idadesàdeàáIá,àte doàsidoào tidoàoàvalo à . 
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