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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na 
qualidade de entidade licenciadora, comunicou à Agência Portuguesa do Ambiente, IP que a Sociedade 
Bioel t i aà doàMo dego,à “.á.,à P opo e teà doà p ojetoà Central Termoelétrica a Biomassa, Figueira da 
Foz ,àsu eteuàoàp o essoà a uelaàe tidade.àPa aàoàefeito,àoàP opo e teàsu eteuà oà óduloàLUáàdaà
plataforma SILIAMB, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) sobre o referido projeto, em fase de projeto 
de execução.  

A fim de dar cumprimento à legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
nomeadamente ao artigo 9º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P. (APA), na qualidade de autoridade de AIA, considerou que estavam reunidos os 
elementos necessários à correta instrução do procedimento de AIA, pelo que nomeou a seguinte 
Comissão de Avaliação (CA): 

 APA: Eng.ª Catarina Fialho (preside a CA) 

 APA: Dr.ª Clara Sintrão (consulta pública) 

 APA/ARH Centro: Dr.ª Paula Mendes 

 Direção-Geral do Património Cultural (DGPC): Dr.ª Alexandra Estorninho 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro): Dr. Joaquim 
Marques 

 Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG): Eng.ª Aurora Rosa 

 APA/DGA: Eng. Gil Mourão 

 APA/DLA: Eng.ª Isabel Correia 

O projeto enquadra-se no ponto 3a, do Anexo II do diploma mencionado,à espeita teà aà Instalações 
industriais destinadas à produção de energia elétrica, de vapor e de água quente . 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em avaliação é composto pelos seguintes volumes: 

 Resumo Não Técnico 

 Relatório Síntese 

 Aditamento 

 Elementos Complementares 

O EIA foi elaborado pela empresa Tecninvest, no período compreendido entre agosto e dezembro de 
2016. 
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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 consulta do projeto de execução. 

- 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 maneira 
geral, a informação contida no Aditamento dava resposta às questões levantadas pela CA, 
pelo que foi declarada a conformidade do EIA.  

- Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA verificou que persistiam 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que solicitou a apresentação de 
elementos complementares, os quais foram entregues atempadamente pelo proponente. 

3. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram presentes alguns 
representantes da CA (APA, DGPC, CCDR-Centro e DGEG), do proponente e da equipa que 
elaborou o EIA.  

4. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, de 24 de abril a 
23 de maio de 2017. 

5. Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais. 

6. Elaboração do parecer final. 

 

3. O PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA). 

3.1. ANTECEDENTES 

A Celulose Beira Industrial (CELBI), SA constitui-se como uma unidade empresarial autónoma, integrada 
no Grupo ALTRI, cujo produto fabricado consiste em pasta branqueada de fibra curta, produzida a 
partir de madeira de eucalipto, e especialmente adequada para a fabricação de papéis especiais. 

Em 1967, a CELBI iniciou a sua atividade produtiva, tendo atualmente uma capacidade licenciada de 
produção de pasta de 745 500 t/ano. Dispõe de uma central de produção de energia em cogeração, 
constituída fundamentalmente por uma caldeira de recuperação de licor negro, com a potência térmica 
de 310 MWt, uma caldeira auxiliar a gás natural com a potência térmica de 24 MWt e dois 
turbogeradores com as potências eléctricas de 75,9 e 7 MVA. 

Por sua vez, a atual Central Termoelétrica a Biomassa da Figueira da Foz da Bioelétrica, integrada no 
perímetro fabril da CELBI, tem uma potência térmica de 95 MWt e uma potência elétrica de 31,2 MWe, 
embora localizada no perímetro fabril da CELBI, constitui-se como uma instalação PCIP autónoma, mas 
cujas certificações dos sistemas de gestão ambiental e de segurança, segundo as normas ISO 14001 e 
OHSAS 18001, são conjuntas com as instalações da CELBI. 

A futura central a biomassa é um projeto totalmente independente da Central a Biomassa existente, da 
responsabilidade de um operador juridicamente autónomo da Bioelétrica, bem como da CELBI, ou seja, 
a Sociedade Bioelétrica do Mondego, SA, mas a sua integração nas instalações fabris da CELBI conduz à 
necessidade de serem analisados também no presente EIA os impactes cumulativos do projeto com as 
instalações existentes. 
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3.2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O objetivo do projeto é a produção de energia elétrica a partir da valorização energética de biomassa 
florestal residual, inserindo-se assim na estratégia definida para a politica energética nacional.  

No contexto nacional, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013, de 10 de Abril, que publicou 
PNAER 2020 (Plano Nacional das Energias Renováveis), refere que, no quadro das metas europeias, foi 
estabelecido em Portugal, para o horizonte de 2020, um objetivo geral de redução do consumo de 
energia primária de 25%, ou seja, 31% do consumo final bruto de energia. Em simultâneo, pretende-se 
reduzir a dependência externa do País e garantir a segurança de abastecimento, através de um mix 
energético equilibrado. 

A Central Termoelétrica a Biomassa que se pretende instalar, terá uma potência térmica de 135 MWt, à 
qual corresponde uma produção líquida de eletricidade de 34,5 MWe, que permitirá a produção de 
350 GWh/ano, sendo que 302 GWh/ano será para venda. 

O PNAER 2020 indica também que a capacidade atribuída em centrais dedicadas será conciliada com a 
disponibilização de biomassa florestal, sendo agilizada a concentração de potência para a obtenção de 
economias de escala, situação aplicável ao presente projeto, cuja potência térmica é de 135 MWt, 
correspondendo a um consumo médio anual de biomassa de 460 000 t/ano. 

A utilização de biomassa florestal residual, para além de permitir a produção de energia a partir de um 
recurso natural, endógeno e renovável, contribui para uma exploração florestal mais responsável, com 
a diminuição dos riscos de incêndio. 

A biomassa florestal residual disponível em Portugal está diretamente relacionada com dois fatores: 

 Biomassa florestal existente (área de floresta atual); 

 Atividade comercial de madeira (exploração florestal e operações de silvicultura). 

A biomassa florestal residual (BFR) disponível depende da área florestal existente e das condições da 
sua remoção. Entende-se por biomassa florestal residual os restos da exploração florestal, as bicadas, 
ramos finos e restos de cepos. 

3.3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO EM AVALIAÇÃO 

3.3.1. Localização 

O projeto em estudo situa-se na freguesia de Marinha das Ondas, pertencente ao concelho da Figueira 
da Foz, distrito de Coimbra na Região Centro do país. 

A Central Termoelétrica a biomassa será implantada no perímetro fabril da CELBI, de forma a ficar 
interligado com as infraestruturas existentes. As instalações fabris da CELBI situam-se junto à costa 
atlântica, a cerca de 12 km a Sul da Figueira da Foz.  

A área sensível da Rede Natura 2000 mais próxima encontra-se a cerca de 800 m a Oeste do limite do 
perímetro industrial da CELBI. Esta área corresponde à recentemente criada Zona de Proteção Especial 
de Aveiro/Nazaré, que é 100% marinha. 

A propriedade da CELBI está integrada no limite Norte da área do Biótopo CORINE C12300089 Mata do 
Urso, mas que não foi incluído na Rede Natura 2000. 

3.3.2. Descrição geral e implantação física 

As instalações da central a biomassa serão basicamente constituídas por um conjunto de equipamentos 
ao ar livre e pelos edifícios existentes para a caldeira a biomassa e turbogerador, bem como um novo 
edifício para a subestação. 

Os edifícios da caldeira a biomassa, do turbogerador e da subestação ficam localizados em áreas a 
Norte das instalações fabris da CELBI. 
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A central a biomassa irá compreender as seguintes unidades físicas e funcionais: 

 Estação de receção, preparação, armazenagem e transferência da biomassa; 

 Caldeira (gerador) de vapor; 

 Sistemas auxiliares da caldeira (água de alimentação, água de compensação, condicionamento 
químico dos circuitos água/vapor, ventiladores); 

 Filtro de mangas, sistema de recolha e armazenagem de cinzas e chaminé; 

 Turbogerador a vapor e sistemas auxiliares (lubrificação e arrefecimento); 

 Condensador do vapor da turbina e circuito da água de arrefecimento, incluindo a torre de 
arrefecimento; 

 Sistema interno de ar comprimido; 

 Redes internas de água e esgotos; 

 Sala de comando e controlo; 

 Salas dos quadros elétricos; 

 Subestação elétrica. 

As áreas e características de implantação serão as seguintes: 

 Área total: 9 970 m2; 

 Área coberta: 9 970 m2; 

 Altura máxima de construção (chaminé): 80 m. 

Os edifícios existentes da caldeira e turbogerador têm, respetivamente, 41,9 e 16,8 m de altura, e o 
edifício novo da subestação terá 16,2 m de altura. O silo de biomassa terá 22,80 m de altura. 

 

Limite de propriedade da CELBI e nova central a biomassa 
Fonte: EIA 
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3.3.3. Integração nas instalações da CELBI 

A futura central a biomassa não terá quaisquer ligações com a Central a Biomassa da Bioelétrica, mas 
estará interligada às seguintes infraestruturas das instalações fabris da CELBI: 

 Linha de descasque da rolaria de eucalipto da Preparação de Madeiras; 

 Rede de distribuição de gás natural; 

 Redes de abastecimento de água industrial, potável e desmineralizada; 

 Rede de água de combate a incêndio; 

 Redes de efluentes domésticos, industriais e pluviais. 

3.3.4. Consumos e capacidades de armazenagem de matérias-primas 

Nos consumos e capacidades de armazenagem de matérias-primas, indicados no quadro seguinte, 
estão considerados os químicos para condicionamento da água, a areia utilizada no leito fluidizado da 
caldeira, bem como os aditivos dos sistemas de minimização de NOx, de SO2, HCl e HF nos gases de 
combustão da caldeira (solução de amónia e cal hidratada). 

Os consumos referem-se à capacidade nominal da instalação, ou seja, na base de 365 dias de 
funcionamento por ano. 

 

Fonte: EIA 

3.3.5. Descrição processual e características dos equipamentos 

A central a biomassa será constituída basicamente pela estação de receção e armazenagem de 
biomassa, caldeira (gerador) de vapor de leito fluidizado com filtro de mangas, e turbogerador com 
condensador de vapor. 

Os principais dados técnicos do projeto são os seguintes: 

 Potência térmica da caldeira: 135 MWt; 

 Produção de vapor da caldeira: 150 t/h (75 bar (a) e 465 ºC); 

 Potência elétrica do turbogerador: 55 MVA. 

Na figura seguinte apresenta-se um diagrama simplificado da central a biomassa. 
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Fonte: EIA 

 

O silo de armazenagem de biomassa, com uma capacidade de 18 000 m3 (72 m de comprimento e 30 m 
de largura), será construído em estrutura metálica, com revestimento em placas metálicas galvanizadas 
e lacadas. A descarga de biomassa será efetuada no topo, através de um transportador de tapete 
móvel, com a extração efetuada pelo fundo através de dois sistemas de parafuso. 

A biomassa, integralmente proveniente do exterior, será entregue na instalação, já destroçada, 
transportada por camiões, os quais efetuarão a respetiva descarga numa fossa de receção em betão, 
com a capacidade de 270 m3. A biomassa será extraída desta fossa através de um transportador de 
correntes, que por sua vez alimentará um transportador de tapete, passando a biomassa de seguida 
por um sistema de remoção de pedras e outros materiais indesejáveis. A biomassa será então enviada 
por transportadores de tapete para o silo de armazenagem, existindo um separador magnético para 
remoção de materiais ferrosos. A linha de preparação da biomassa terá uma capacidade de 
processamento de 500 m3/h. 

Do silo de armazenagem, a biomassa será transferida por transportadores de tapete, com a capacidade 
de 420 m3/h, para dois silos de armazenagem de 2 × 100 m3, instalados junto à caldeira. Os silos vão 
dispor de sistemas de parafuso sem-fim para extração e alimentação da biomassa a um transportador 
de correntes que, por sua vez, estará ligado a quatro tremonhas de descarga da biomassa na fornalha 
da caldeira. 

A caldeira (gerador de vapor) será constituída pela antiga Caldeira de Recuperação da CELBI, a adaptar 
para a tecnologia de leito fluidizado, com as seguintes características principais: 

 Potência térmica: 135 MWt; 

 Consumo de biomassa: 20,5 kg/s (50% de humidade); 

 Eficiência térmica: 85%; 

 Produção de vapor: 41,7 kg/s (75 bar (a) e 465 oC). 

A caldeira irá dispor ainda de dois queimadores auxiliares a gás natural com a potência térmica de 2 × 
20 MWt, a utilizar em situações de arranque e paragem, bem como de dois queimadores auxiliares de 2 
× 25 MWt, também a gás natural, que poderão ser utilizados quando o teor de humidade da biomassa 
for muito elevado. Os queimadores de gás natural serão de baixa emissão de NOx. 
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Estão previstas as seguintes principais alterações da antiga caldeira de recuperação da CELBI para a sua 
reconversão em caldeira de leito fluidizado: 

 Corte e desmantelamento da parte inferior da fornalha e sua substituição por uma nova 
fornalha de acordo com a tecnologia de leito fluidizado; 

 Modificação da tubagem de vapor e de circulação de água, com instalação de novas bombas de 
água de alimentação; 

 Instalação de um sistema de alimentação de biomassa, incluindo dois silos diários de 
armazenagem 2 × 100 m3 e sistema de transporte e alimentação da fornalha; 

 Instalação sistemas de remoção de cinzas e areias (escórias); 

 Alteração do sistema de alimentação de ar com redimensionamento das condutas e instalação 
de novos ventiladores de ar primário e secundário; 

 Instalação de novos queimadores de arranque e de carga e do respetivo sistema de gestão e 
controlo; 

 Instalação de um sistema de injeção de amónia (SNCR) para minimizar as emissões de NOx; 

 Instalação de um sistema de injeção de cal hidratada na conduta de gases para reduzir as 
emissões de SO2, HCl e HF; 

 Alteração do sistema de exaustão de gases da caldeira com remodelação de condutas e 
instalação de novo ventilador e de um filtro de mangas; 

 Remodelação dos sistemas de suporte, nomeadamente nova instrumentação de controlo e 
instrumentação analítica, bem como novo sistema de controlo distribuído (DCS). 

A tecnologia de leito fluidizado baseia-se na criação de uma mistura suspensa de partículas sólidas e de 
gás, obtida a partir da insuflação de ar primário através do material de um leito, neste caso uma 
camada de areia, que assenta sobre o fundo da fornalha, o qual é constituído por uma grelha horizontal 
de tubulares de pressão, equipada com um sistema de injeção de ar adequado. Como em operação, os 
tubos daà g elhaà estãoà heiosà deà guaà hydro beam grate ,à asà te pe atu asà ueà oà leito atinge são 
moderadas relativamente a outras tecnologias. 

Consegue-se assim manter as partículas sólidas do leito em suspensão, através de uma corrente gasosa 
ascendente, pelo que a mistura se comporta como um fluído. 

Desta forma, verifica-se a combustão da biomassa, não só à superfície do leito, para as partículas de 
menor dimensão, mas também no seu interior para as mais pesadas, onde terá lugar a respetiva 
secagem e gasificação parciais. 

Com a fluidização, consegue-se uma zona de combustão mais alargada e com elevada turbulência, 
permitindo um contacto próximo entre os sólidos e os gases e uma elevada capacidade de 
transferência de calor. 

Sendo uma tecnologia comprovada, o sistema de combustão em leito fluidizado apresenta as seguintes 
vantagens em relação aos sistemas convencionais de queima em grelha: 

 Pode queimar uma gama alargada de combustíveis de baixo poder calorífico, devido ao seu 
elevado volante térmico e ao efeito de mistura provocado pelo leito; 

 Tem uma elevada eficiência de combustão, devido ao efeito de mistura dos combustíveis e ao 
tempo de residência prolongado na fornalha; 

 Emite baixos níveis de NOx nos gases de combustão, devido à temperatura relativamente baixa 
do leito e à utilização de condições redutoras na parte inferior do leito, e de ar secundário para 
completar a combustão na parte superior; 

 Emite baixos níveis de CO e de COV nos gases de combustão, devido às condições de turbulência 
e ao elevado tempo de residência na fornalha. 

No que se refere à descrição do processo, este inicia-se com a introdução da biomassa no leito 
fluidizado através das tremonhas de alimentação. As partículas mais leves do combustível são 
queimadas sobre o leito e as mais pesadas no interior do próprio leito. A temperatura do leito é 
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variável, dependendo das características e da carga do combustível, situando-se entre 750 e 950 oC, em 
condições normais de funcionamento. 

O material do leito é constituído por areia e pelas cinzas do combustível. Devido ao elevado volante 
térmico do leito, a combustão é estável, não sendo necessário geralmente utilizar gás natural como 
combustível auxiliar para efetuar a queima de combustíveis sólidos com baixo poder calorífico. A 
turbulência intensa provocada pelo leito assegura a mistura e a combustão adequada dos 
combustíveis. 

O calor dos gases é recuperado na câmara de combustão arrefecida a água, os quais passam nos 
sobreaquecedores de vapor localizados na fornalha, nos barriletes na segunda passagem, e nos 
economizadores e pré-aquecedores de ar, na terceira passagem, antes da remoção das cinzas volantes 
em filtro de mangas e da sua descarga numa chaminé com 80 m de altura. 

A caldeira irá dispor também de um sistema de injeção de amónia para minimizar as emissões de NOx e 
de um sistema de injeção de cal hidratada, na conduta de gases, para redução das emissões de SO2, HCl 
e HF nos gases de combustão. 

O sistema de minimização de NOx, do tipo SNCR (redução seletiva não catalítica), consiste na injeção 
doseada de uma solução de amónia a 25% na fornalha da caldeira, que reage com os óxidos de azoto 
para dar origem a azoto e água. Para o efeito, foi considerada a instalação de um tanque de 
armazenagem da solução de amónia, com a capacidade de 50 m3, cujo doseamento na fornalha é 
controlado com base na carga da caldeira e na concentração de NOx na chaminé. 

De forma a reduzir as emissões de SO2, HCl e HF nos gases de combustão da caldeira, será injetada cal 
hidratada (Ca(OH)2) na conduta de gases antes do filtro de mangas. Para isso, será instalado um silo de 
armazenagem de cal hidratada, com a capacidade de 80 m3. 

As cinzas de fundo, constituídas basicamente por areia, escórias e inqueimados, são removidas da 
fornalha através de seis tremonhas com sistemas de extração por parafusos indiretamente arrefecidos 
a água, os quais estão ligados a um transportador de correntes que as descarrega num contentor com a 
capacidade de 10 m3. 

Por sua vez, as cinzas volantes, que se depositam na segunda e terceira passagens dos gases na 
caldeira, são encaminhadas para o sistema de remoção das cinzas de fundo. 

As cinzas volantes remanescentes são extraídas dos gases de combustão no filtro de mangas e 
recolhidas em tremonhas, as quais estarão ligadas por intermédio de um sistema pneumático a um silo 
de armazenagem com a capacidade de 650 m3. 

Por outro lado, no circuito água/vapor, a água será alimentada aos economizadores da caldeira, a partir 
de um tanque com a capacidade de 190 m3 por intermédio de bombas de alta pressão. Dos 
economizadores, a água pré-aquecida circulará para os barriletes e tubulares de geração de vapor, 
seguindo depois o vapor para os sobreaquecedores de forma a obter-se a temperatura desejada de 
465 oC. 

Para o condicionamento químico da água de alimentação, será utilizado fosfato trissódico, uma mistura 
de aminas e outros aditivos adequados, os quais serão armazenados em tanques e doseados de acordo 
com as necessidades. 

O vapor gerado na caldeira irá ser expandido numa turbina com condensação. Acoplado à turbina 
estará um gerador elétrico (alternador), com a potência elétrica instalada de 55 MVA. 

Para além da extração final para condensação, a turbina dispõe de três extrações de vapor intermédias 
para utilização no pré-aquecimento da água de alimentação à caldeira e nos pré-aquecedores do ar de 
combustão. 

Na figura seguinte apresenta-se um diagrama simplificado com o balanço dos circuitos de água e vapor 
da caldeira e da turbina, em condições nominais de operação. 
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Fonte: EIA 

 

Da turbina, o vapor será condensado indiretamente com água de arrefecimento num permutador de 
calor, com o condensado enviado, após pré-aquecimento com vapor, para o tanque de água de 
alimentação à caldeira, o qual funcionará simultaneamente como desarejador. 

Foi considerado um circuito de água de arrefecimento a utilizar no condensador do vapor da turbina e 
noutros utilizadores, nomeadamente nos circuitos de óleo do turbogerador, o qual incluirá uma torre 
de refrigeração, constituída por quatro células com ventilação forçada. 

A torre funcionará com um pequeno caudal de purga contínua, de cerca de 1% do caudal recirculado. 
As perdas de água por evaporação, por arrastamento de gotas (minimizado pela existência de 
eliminadores de gotas) e purgas serão compensadas através da entrada de água fresca de reposição no 
tanque de água arrefecida (cerca de 1,5% do caudal recirculado), entrada esta controlada pelo nível 
nesse tanque. A purga será conduzida à rede de efluentes industriais da CELBI. 

O tratamento de água compreenderá: 

 Adição de um dispersante/estabilizante, para inibir incrustações e formação de depósitos; 

 Adição de um biodispersante com ação microbiocida, para manter as torres e os circuitos de 
água isentos de algas e de microrganismos; 

 Controlo com analisadores em linha de pH e cloro residual. 

Os aditivos a utilizar terão uma composição à base de produtos classificados como não perigosos. 

O turbogerador de condensação que vai equipar a central a biomassa procederá à transformação da 
energia primária motora do vapor a 75 bar, sobreaquecido a 465 oC, produzido na Caldeira a Biomassa, 
em energia elétrica, com um nível de tensão de 10 kV. 

Para operacionalizar a ligação da central a biomassa à rede elétrica nacional será instalada uma 
subestação própria, que irá dispor de um transformador elevador da tensão dos 10 kV disponíveis, nos 
terminais do gerador, para os 60 kV da rede de distribuição a que se vai ter acesso, com a potência de 
50 MVA. 
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A subestação será ligada à rede elétrica nacional, na subestação de Lavos da REN, S.A., através de uma 
linha dupla aérea de 60 kV, com condutores de secção adequada para minimizar as perdas de carga no 
transporte de energia elétrica, e cujo licenciamento e instalação será da responsabilidade da EDP. 

Será utilizada a sala de controlo que serve as instalações de Recuperação de Licores e de Produção de 
Energia da CELBI, com as necessárias adaptações. 

3.3.6. Fase de construção 

De acordo com o EIA, o propoente pretende que a fase de construção decorra entre o entre o 3º 
trimestre de 2017 e o 1º trimestre de 2019. O horário previsto para a fase de construção é das 8:00h às 
18:00h nos dias úteis. 

Ao longo deste período e, em termos médios, o número de trabalhadores afetos às atividades de 
construção e montagens, presentes nas instalações da CELBI, será de cerca de 70, atingindo um pico de 
250 nos meses de setembro a dezembro de 2018. 

No EIA é proposto que os estaleiros fiquem localizados junto às respetivas áreas de construção. Com 
uma área total de cerca de 5 625 m2, os estaleiros serão compostos por: 

 Silo de Armazenagem de Biomassa: 2 525 m2; 

 Adaptação da Caldeira a Biomassa: 2 000 m2; 

 Turbogrupo: 1 100 m2. 

O regime de funcionamento do estaleiro será normalmente em horário diurno, prevendo-se a 
utilização dos seguintes equipamentos no pico dos trabalhos afetos aos projetos: 

 E uipa e toà deà te aple age sà à ulldoze s ,à à p sà a egado as,à à otos ape s  e 4 
du pe s ; 

 Camiões Betoneira – 2 unidades; 

 Gruas torre – 2 unidades; 

 Gruas móveis – 1 unidade; 

 Máquinas de soldar – 20 unidades; 

 Equipamento de carpintaria de cofragens – 6 conjuntos; 

 Equipamento de corte e moldagem de aço – 3 conjuntos. 

O tráfego de veículos ligeiros, associado à fase de construção, atingirá um máximo de cerca de 20 
veículos por dia, no período da montagem de equipamento. Por sua vez, o tráfego de veículos pesados 
será irregular ao longo de toda a fase de construção do projeto, prevendo-se uma maior frequência de 
cerca de 10 veículos por dia no mesmo período referido para os ligeiros. 

A movimentação de terras será de cerca de 2 500 m3, essencialmente para a construção de fundações, 
sendo a globalidade das terras utilizadas na instalação. 

 

4. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A CA entende que na globalidade, com base no EIA, nos elementos adicionais e nos pareceres recebidos 
foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do projeto. 

No âmbito da avaliação e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de implantação 
considera-se como fatores ambientais relevantes, para a tomada de decisão, a qualidade do ar, os 
recursos hídricos, o ambiente sonoro e a socioeconomia. 
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Foram ainda analisados os seguintes fatores ambientais: património, solos e usos do solo e 
ordenamento do território. 

4.2. SOCIOECONOMIA 

Da análise ao EIA, importa sintetizar os seguintes aspetos: 

i. No que respeita à caracterização da situação atual, a socioeconómica aborda a demografia, as 
atividades económicas, as infraestruturas e os equipamentos e as acessibilidades e tráfego, de 
uma forma excessivamente aprofundada, tendo em conta os fins a que essa caraterização se 
destina. 

ii. Sobre a questão dos impactes do projeto nas acessibilidades e no tráfego durante a fase de 
funcionamento, o EIA esclarece o incremento do número de veículos pesados/ano (23 810), sendo 
que a atividade geral do complexo industrial deverá gerar um incremento global de 30.426 
veículos pesados/ano. Sobre a avaliação dos impactes, também na sua cumulatividade, apresenta 
cálculos nos quais indica que 1,1% da capacidade de carga das estradas que ligam ao complexo, 
resultam do projeto, da CELBI e da Navigator Figueira. Para além de pequenos desvios nos 
cálculos, o que se pretende saber é se as diversas vias que servem as unidades industriais 
suportam a soma do tráfego existente com o tráfego gerado por este projeto e por outros, mais 
ou menos simultâneos, que deverão ser levados a cabo nas duas unidades industriais. Novamente, 
é argumentado que não há contagens de tráfego para a EN109 e para a estrada da Leirosa.  

iii. Sobre a articulação entre a evolução sem projeto e a expectativa de desenvolvimento com o 
projeto, o EIA apresenta um quadro comparativo com os potenciais efeitos decorrentes dessas 
duas situações, defendendo que a concretização do projeto terá um efeito positivo em nove 
indicadores e não terá efeito em dois indicadores. 

iv. Relativamente ao impacte no emprego, durante a fase de construção, o EIA apenas esclarece que 
haverá um adjudicatário da obra de construção (que deslocará alguns trabalhadores mais 
qualificados) e subempreiteiros locais (que poderão recorrer, num volume de 90 a 95% do total, a 
contratos temporários). 

No quadro seguinte, sintetiza-se os impactes identificados no EIA: 

Fase Impactes descritos Análise de impactes 

Construção 

Efeitos no emprego e na coesão social Positivos, temporários, reversíveis e 
pouco significativos 

Desenvolvimento económico Positivos, de escala regional, 
temporários, reversíveis e pouco 

significativos 

Afetação da qualidade de vida da população 
(incómodos causados pelas obras)  

Negativos, localizados, temporários e 
pouco significativos 

Acessibilidades e tráfego Negativos, temporários e pouco 
significativos 

Exploração 
(funcionamento 

da central) 

Alinhamento com as políticas energéticas 
nacionais e europeias (diminuição da 

dependência energética, contributo para 
cumprimento das metas de produção energética 

a partir de fontes renováveis e de redução de 
emissão de gases com efeito de estufa e 

utilização da biomassa como combustível)  

Positivos, de escala nacional, prováveis, 
permanentes e significativos 

Criação de postos de trabalho diretos e indiretos 
e qualificação de recursos humanos 

Positivos, permanentes e pouco 
significativos 

Desenvolvimento económico Positivos, certos, de abrangência 
regional e significativos 

Afetação da qualidade de vida da população 
(emissões gasosas, de ruído e líquidas e resíduos 

industriais) 

Negativos, localizados, prováveis, 
permanentes e de reversibilidade nula, 

muito pouco significativos 

Afetação da segurança da população em 
situações de emergência 

Sem impactes adicionais 
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Fase Impactes descritos Análise de impactes 

Acessibilidades e tráfego (acréscimo de 3 
veículos ligeiros e 94 pesados por dia e por 

sentido) 

Negativos, permanentes e significativos 

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

atividades económicas) 

Negativos, mas também positivos  

Fonte: EIA com adaptações 

 

É apresentada uma matriz global de impactes,à aà ualà aà “o ioe o o iaà à diluída à po à v iosà
des ito esàdesig adosà o oà hu a os à a o da doàosàaspetosà paisage ,à pat i ó io ,à e p ego ,à
o de a e toà eà o di io a tes à eà dese volvi e toà egio alà eà a io al ,à pa aà asà fasesà deà

construção, de existência física e de exploração (apresentando impactes negativos somando 10 pontos 
e positivos somando 26 pontos), com o qual genericamente se concorda. 

Concorda-se com as medidas de minimização apresentadas no EIA de caráter geral e específicas 
te ti as .  

A medida R.67 (na parte que sugere a contratação de mão-de-obra local), deve ser entendida, na fase 
de construção, como uma recomendação ao empreiteiro. Ficam de fora medidas que assegurem uma 
adequada gestão florestal e ambiental nos processos de recolha e de receção de biomassa. 

Dada a natureza do projeto, considera-se que não se justifica a previsão de um programa de 
monitorização dos impactes socioeconómicos. 

Face ao exposto, 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. 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. Por outro lado, verifica-se um impacte do projeto 
nas acessibilidades e no tráfego na fase de funcionamento (acréscimo de 1 100 veículos ligeiros a 
adicionar aos atuais 8 0000 e de 23 810 veículos pesados a adicionar aos atuais 112 002), considerando-
se fundamental a apresentação de um estudo de tráfego. 

4.3. QUALIDADE DO AR / EMISSÕES GASOSAS 

No âmbito da análise do projeto e dos elementos adicionais, relativos ao descritor Qualidade do 
Ar/Emissões Gasosas, verifica-se que devido aos sistemas de controlo previstos, as emissões gasosas da 
central a biomassa serão baixas, não tendo impactes relevantes na qualidade do ar nas proximidades, 
mesmo tendo em conta o seu efeito cumulativo com as emissões das restantes instalações existentes 
na envolvente alargada do projeto. 

Entende-se que o regime legal aplicável a emissões atmosféricas e as restrições a impor em sede de 
licenciamento ambiental, irão garantir uma adequada monitorização das emissões gasosas, não se 
justificando em sede de AIA a imposição de quaisquer condicionantes, nem em termos de medidas de 
minimização, nem em termos de monitorização. 

4.4. RECURSOS HÍDRICOS 

A área do projeto pertence à Região Hidrográfica 4 (RH4) e insere-se na área geográfica da bacia 
hidrográfica do rio Mondego, na sub-bacia costeira entre Mondego e Lis.  

Corresponde a uma zona aplanada e de baixa altitude, com relevo pouco acentuado, cuja rede 
hidrográfica tem fraca expressão, face à natureza permeável do substrato.  

Os cursos de água de maior importância na área envolvente do projeto são o rio Mondego, o rio Pranto 
e a Vala Real, estes dois últimos afluentes do primeiro. À escala local, as linhas de água com maior 
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expressão são a vala da Leirosa (PT04NOR0737) e o Rego do Estrumal (PT04NOR0738), com drenagem 
a Norte e a Sul da área do Projeto, respetivamente. 

A massa de água costeira (CWB-II-3-A/COST89A), onde serão descarregados os efluentes tratados do 
projeto, é do tipo A5 - Costa Atlântica mesotidal exposta. 

O EIA faz a devida caracterização destas massas de água superficiais em termos de disponibilidades 
hídricas, usos, pressões, avaliação da qualidade quanto aos usos e classificação no âmbito da Diretiva 
Quadro da Água (DQA), com base no Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis 
(RH4) 2016-2021.  

Relativamente ao estado ecológico a vala da Leirosa e oà egoàdoàEst u alàt àaà lassifi açãoà Bo àeàaà
assaàdeà guaàCO“T áàap ese taàaà lassifi açãoà ‘azo vel . 

Com base nos dados disponíveis, o EIA refere que as disponibilidades hídricas na sub-bacia do 
Mondego, onde será efetuada a captação da água para o projeto, são largamente superiores às 
necessidades existentes de todos os usos identificados, de acordo com a mesma fonte. A água 
superficial do Canal do Mondego é conduzida desde Coimbra ao longo dos campos do Baixo Mondego 
até à zona da Figueira da Foz. Deste canal deriva água para as diferentes utilizações, que incluem, além 
da rega, parte do abastecimento de água ao município da Figueira da Foz e o abastecimento às 
unidades industriais da CELBI e da Navigator Figueira. 

As linhas de água na área de influência do projeto (vala da Leirosa e rego do Estrumal) não são 
utilizadas para qualquer tipo de uso direto. 

No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos, a área em estudo situa-se na unidade 
hidrogeológica Orla Mesocenozóica Ocidental e é abrangida pela massa de água Leirosa-Monte Real. 
Esta massa de água subterrânea é suportada por formações sedimentares sub-horizontais datadas do 
Plio-Plistocénico indiferenciado, recobertas junto ao litoral por dunas e areias de duna assentando 
sobre uma base impermeável (argilas e margas), com uma espessura total não superior a 30 m. Por 
esta razão constitui, no local em estudo, um aquífero poroso livre, cuja recarga é regionalizada e 
elevada pela infiltração direta da precipitação e cujo escoamento subterrâneo se faz em direção ao 
mar. Nas proximidades da instalação, o nível freático encontra-se a profundidades que variam entre 
-5 m e -11 m.  

O EIA faz a devida descrição desta massa de água e faz a sua caracterização hidrogeológica e de 
vulnerabilidade à poluição, a qual é considerada moderada a elevada, segundo o índice DRASTIC. De 
acordo com o PGRH (RH4) 2016-2021, esta massa de água encontra-se em estado quantitativo e estado 
uí i oà Bo ,àpeloà ueàaà lassifi açãoàdoàestadoàfi alà à Bo . 

Foi também apresentado no EIA o levantamento das captações de água subterrânea na envolvente do 
projeto, tendo sido identificadas como relevantes para a avaliação em curso os furos de captação de 
água para abastecimento público de água no concelho da Figueira da Foz, a cerca de 3 km a Norte das 
instalações fabris e a 1 km a SE de Costa de Lavos, sendo os únicos furos de captação de água para 
consumo humano na zona. Existem ainda alguns piezómetros, quer no perímetro da unidade fabril da 
CELBI, quer na envolvente, além das captações de água subterrânea da CELBI e da Navigator Figueira.  

Por se tratar de instalações no mesmo perímetro fabril, as infraestruturas já existentes na CELBI serão 
utilizadas pela central a biomassa, nomeadamente as redes de abastecimento de água industrial, de 
água potável e de água desmineralizada, a rede de água de combate a incêndios, as redes de efluentes 
domésticos, industriais e rede pluvial. 

O consumo de água na central a biomassa estará essencialmente associado a: 

 Reposição do volume de condensados por perdas nos circuitos água/vapor, estimado em 
7,5 m3/h; 

 Compensação das purgas da caldeira, estimado em 3 m3/h; 

 Perdas por evaporação e purgas do circuito de água de arrefecimento, estimado em 144,3 m3/h; 

 Água de selagem das bombas e lavagens de pavimentos, consumo muito reduzido. 

Assim o EIA refere que o consumo de água na futura central será cerca de 155 m3/h, o que perfaz o 
consumo anual de 1 357 800 m3/ano. O abastecimento será feito a partir das infraestruturas do sistema 
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de abastecimento de água do complexo industrial da CELBI, com origem na captação de água 
superficial, proveniente do Canal do Mondego. Esta captação está devidamente autorizada através do 
Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH) emitido pela APA/ARH Centro, cujo volume anual 
máximo titulado para a captação de água é de 27 010 800 m3/ano. 

Com o projeto da central a biomassa irá verificar-se um aumento do consumo de água na ordem de 
1 300 000 m3/ano, relativamente ao que é atualmente captado para a CELBI (de 14 175 000 m3/ano 
para 15 522 000 m3/ano), no entanto este acréscimo é suportado pelas capacidades atuais, pelo que 
não estão previstas captações ou condutas de água adicionais, para além das condutas internas de 
interligação à central a biomassa. 

A descarga de águas residuais do processo industrial estará associada fundamentalmente às purgas da 
caldeira e do circuito de arrefecimento de água. O caudal de efluente será cerca de 24 m3/h, o que 
equivale ao total de cerca de 210 240 m3/ano. O efluente será ligado à rede de águas residuais da 
CELBI, para tratamento na respetiva ETAR. 

As restantes águas residuais da instalação também serão ligadas diretamente à rede de águas residuais 
das instalações da CELBI, seguindo para a respetiva ETAR, a qual tem capacidade suficiente para 
comportar e tratar essas águas residuais. As águas pluviais serão igualmente ligadas às redes existentes 
da CELBI.  

O meio recetor das águas residuais tratadas do projeto é a costa atlântica (COST89), através de 
emissário submarino. 

O controlo da qualidade da água das praias localizadas nas proximidades da zona onde é feita a 
descarga do emissário é efetuado pela APA-ARH Centro, em conformidade com o disposto no Decreto-
Lei n.º 135/2009, de 3 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de Maio. De acordo 
com estes critérios, aà ualidadeàdaà guaàdasàp aiasàa alisadasà Lei osaàeàCostaàdeàLavos à à Ex ele te à
em todos os anos de avaliação. 

No que se refere à avaliação de impactes, esta foi ponderada no EIA para a fase de construção e para a 
fase de exploração para os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, na vertente quantidade e 
qualidade.  

De uma forma global, os impactes negativos nos recursos hídricos sob o ponto de vista quantitativo 
decorrentes da construção e exploração do projeto, são classificados com magnitude entre reduzida a 
pouco significativa e os impactes na qualidade com magnitude nula a pouco significativa. 

Na fase de construção os impactes relacionam-se com: 

- a mobilização de solos; 

- a impermeabilização de solos para edificação e pavimentação; 

- a alteração do regime de escoamento das linhas de água; 

- alteração da qualidade da água superficial e subterrânea. 

Tendo em conta que a mobilização de solos irá restringir-se às escavações para fundação de edificados, 
o volume associado é pequeno pelo que, mesmo em períodos de maior pluviosidade não se prevê o 
transporte significativo de sólidos em suspensão para as linhas de água da envolvente, com 
repercussões na sua qualidade e escoamento, não sendo considerado como impacte com significado 
nos recursos hídricos.  

O aumento da compactação e da área impermeabilizada, com potenciais interferências no aumento de 
escorrência superficial e com diminuição da área de recarga aquífera local, também não é considerado 
como efeito negativo com significado, visto que os terrenos já se encontram maioritariamente 
compactados e alterados. Assim, a potencial afetação da taxa de recarga do aquífero local já é pouco 
significativa, sendo este impacte considerado negativo, direto, local, permanente e de magnitude nula 
a reduzida.  

Visto que não foram identificadas, nem estão cartografadas, quaisquer linhas de água no interior do 
perímetro industrial da CELBI, a implantação do projeto não irá interferir com quaisquer elementos da 
rede hidrográfica das bacias da vala da Leirosa e do rego do Estrumal. 
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Acerca dos impactes na qualidade da água superficial e subterrânea resultantes da fase de construção, 
é referido que estes apenas virão a ocorrer em caso de fuga ou derrame de fluídos utilizados na 
construção, ou outras substâncias de máquinas da obra, como por exemplo hidrocarbonetos. Estes 
impactes são considerados reduzidos, reversíveis, temporários e de abrangência local, e minimizáveis 
com a implementação das medidas previstas no EIA para estas ocorrências. 

Na fase de exploração os impactes relacionam-se com: 

- o aumento do consumo de água na instalação; 

- a impermeabilização de solos com potenciais interferências no aumento de escorrência 
superficial; 

- a afetação da qualidade dos recursos hídricos; 

Consequência do aumento das necessidades de água para a central a biomassa, os impactes estão 
associados aos efeitos do aumento do volume de água a captar no canal do Mondego. No entanto, 
apesar do aumento referido de cerca 1 300 000 m3/ano, o caudal total a captar é muito inferior ao 
valor da licença (TURH) atribuída à CELBI e acresce que os dados apresentados no EIA apontam para 
que as disponibilidades hídricas continuem a ser largamente excedentárias relativamente aos usos 
consumptivos. Trata-se de uma alteração pouco relevante, que segundo o EIA configura uma situação 
de impacte negativo sobre os recursos hídricos superficiais de magnitude pouco significativa, 
permanente, de abrangência regional e reversível. 

No que respeita aos aspetos quantitativos dos recursos hídricos subterrâneos, visto que a central a 
biomassa não irá recorrer a origens subterrâneas para satisfação de necessidades de água do projeto, 
não são esperados impactes negativos na disponibilidade de água no sistema aquífero.  

Relativamente às águas de escorrência superficial da central (pluviais e eventualmente de lavagens), 
estas são canalizadas para a rede de águas pluviais e conduzidas à ETAR pelo que o seu tempo de 
permanência é diminuto. Pelo facto de a área ser impermeabilizada também não haverá infiltração 
destas águas pelo que não haverá impactes ao nível da qualidade. 

Relativamente à qualidade dos recursos hídricos superficiais, não há rejeição para a rede de drenagem. 
Os efluentes industriais e águas residuais domésticas são encaminhados para a ETAR da CELBI e após 
tratamento descarregados no mar através de emissário submarino. No que se refere aos impactes da 
descarga do efluente na massa de água costeira, a CELBI efetua em conjunto com a Navigator Figueira o 
controlo da qualidade da água na orla marítima, com o objetivo de avaliar o impacte da descarga das 
águas residuais tratadas através de emissário submarino. Esta monitorização tem periodicidade anual, 
é realizada em vários pontos ao longo da costa e a várias distâncias desta e as conclusões indicam que 
os efluentes das duas unidades industriais não têm influência na qualidade da água da orla marítima, 
nem têm impacte na qualidade microbiológica da água das praias na dependência do ponto de 
descarga do exutor submarino, prevendo-se que esta situação se mantenha, tendo em consideração 
que o incremento de efluente a rejeitar é pouco significativo. Assim, os impactes negativos na massa de 
água costeira associados à produção, tratamento e restituição das águas residuais da central são 
considerados desprezíveis, podendo mesmo ser nulos. 

Concorda-se com as medidas gerais e específicas para os recursos hídricos apresentadas no EIA para 
minimização dos impactes negativos. 

Relativamente à monitorização ambiental no âmbito dos recursos hídricos, considera-se não haver 
necessidade de exigir monitorizações adicionais às que têm vindo a ser efetuadas no âmbito das 
licenças emitidas. 

Face ao exposto, atendendo a que o projeto se localiza num parque industrial consolidado, 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. 
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4.5. 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 4 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 ponto1, 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. 

Verifica-se também que a empresa CELBI cumpre atualmente o critério de incomodidade, de destacar 
que no ponto 4, o cumprimento deste critério não deixa margens para acréscimos resultantes do 
projeto em avaliação. 

Relativamente a avaliação de impactes, a fase de construção não terá quaisquer impactes negativos 
junto dos recetores sensíveis identificados, uma vez que o desmantelamento da central de biomassa 
existente e o local de construção da nova a que se refere o projeto ocorrerá no interior do tecido 
industrial da CELBI, em período entre as 8h e as 18h, menos sensível à potencial incomodidade. 

Para a fase de exploração, 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 mais ruidosos, de que se destacam a caldeira a biomassa e turbina de condensação com 
Lw = 85 dB(A) e móveis (camiões de transporte de material, cujo acréscimo se estima ser inferior a 2 
veículos pesados por hora, nos períodos diurno e entardecer) associadas à unidade. De acordo com o 
EIA, o ruído particular dos equipamentos assim estimado não ultrapassa 23 dB(A) em qualquer um dos 
pontos. Relativamente ao acréscimo de tráfego, o ruído particular assume valores maiores em P3 e P4 
nos períodos diurno e entardecer, não ultrapassando 50dB(A), sendo que no período noturno esta 
contribuição é desprezável. 

De acordo com os valores finais indicados, verifica-se que serão cumpridos os critérios de exposição 
máxima e de incomodidade, estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 9/2007, bem como, será cumprida a Regra das Boas Práticas associada ao tráfego 
rodoviário. 

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

Face à ausência de impactes negativos não foram propostas medidas de minimização de ruído, à 
exceção de medidas de caráter geral para fase de construção. 

Face aos dados do EIA, não se considera necessária a monitorização na fase de exploração. Na fase de 
construção a monitorização só será pertinente se decorrer da emissão de uma Licença Especial de 
Ruído por mais de trinta dias. 

4.6. PATRIMÓNIO CULTURAL 

Para a caracterização da situação atual foi efetuada, numa primeira fase uma pesquisa documental de 
ocorrências patrimoniais, localizadas na e volve teà doà lo alà deà p ojeto,à desig adaà po à eaà deà
estudo ,à o espo de teàaàap oxi ada e teà à àe àto oàdosàli itesàdaà eaàdefi idaàe àp ojeto.à 

A segunda fase correspondeu à realização de trabalho de campo, com a prospeção sistemática das 
áreas afetas ao projeto. A área de implantação da unidade do projeto encontra-se essencialmente em 
terrenos intervencionados e impermeabilizados, onde atualmente existem infraestruturas industriais, 
com a exceção da área correspondente ao atual Parque de Madeiras da CELBI, que corresponde a uma 
área aplanada que terá origem no desaterro de uma duna existente, não havendo qualquer tipo de 
coberto vegetal. 
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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, com exceção da área 
anteriormente referida onde subsiste o solo, alterado na sua topografia. 

Em resultado da pesquisa documental e do trabalho de campo não se identificaram ocorrências 
patrimoniais na área de estudo.  

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 que nalguns casos está mesmo impermeabilizado. 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. 

Quanto à linha elétrica uma vez que não foi estudada nesta fase não permitiu caracterizar a área e 
avaliar os possíveis impactes decorrentes da sua implementação. Não é de excluir a possibilidade de, 
durante os trabalhos de desmatação e movimentações do solo associados à sua construção, a possível 
afetação de ocorrências patrimoniais eventualmente existentes. 

Considera-se que as medidas de minimização propostas no EIA são adequadas. 

4.7. SOLOS E USOS DO SOLO 

De acordo com o EIA, o projeto implanta-se parcialmente em Área Social (caldeira a biomassa e o 
turbogerador e o novo edifício da subestação), resultando daí um impacte nulo ao nível da alteração de 
uso e ocupação. Na parte que respeita à preparação e armazenagem de biomassa e ao posto de 
seccionamento, a mesma implanta-se em Solos Incipientes, sendo que esse terreno se encontra 
terraplenado, compactado e parcialmente pavimentado, pelo que também nesta situação, o impacte 
ao nível da alteração de uso e ocupação é nulo, tendo em conta não só o facto da alteração se 
encontrar consolidada e o uso atualmente assumir um cariz industrial, como a 
potencialidade/capacidade agrícola desses solos ser baixa. 

Ainda assim e tenho em conta o exposto no parágrafo anterior, pode-se considerar que o impacte 
sobre as áreas com atual ocupação de cariz industrial, nomeadamente de parqueamento e de 
armazenagem de madeiras e que com o projeto haverá alguma ocupação através de equipamentos 
industriais, assumirá de alguma forma um impacte negativo, decorrente de uma maior densificação do 
uso e ocupação, mas pouco significativo, face à própria previsão em sede de Revisão do Plano Diretor 
Municipal (PDM) da Figueira da Foz, como se constatará em seguida, pelo que na ausência do projeto, a 
situação manter-se-á disponível para uma ocupação semelhante. 

Concorda-se com o EIA quanto aos critérios de significância dos impactes nos solos, quando forem 
afetadas áreas significativas, ou comprometidas manchas, nomeadamente se esses solos possuírem 
boa aptidão para fins diferentes dos previstos no projeto, devendo ser considerados muito 
significativos se o projeto afetar em grande extensão áreas inseridas na Reserva Agrícola Nacional, 
situações estas não verificáveis com a implantação do projeto. 

Quanto aos impactes durante a fase de construção, importa referir que o terreno de implantação do 
projeto já se encontra terraplanado à cota de construção, pelo que a esse nível não se registarão 
impactes. Considera-se que as restantes ações construtivas não assumem impactes com significado. 

Relativamente à gestão dos resíduos e dos efluentes líquidos durante a fase de construção, considera-
se que a mesma cumprirá as boas práticas, devendo os estaleiros (a localizar no interior do perímetro 
fabril da CELBI) ser dotados das necessárias condições para uma gestão adequada da produção, 
armazenagem e expedição dos resíduos/efluentes líquidos gerados pelo projeto. 

Concorda-se com as medidas gerais preconizadas no EIA, as quais para esta temática assumem um 
necessário caráter preventivo e cautelar, estando também previstas algumas medidas de remediação. 

Para a fase de exploração, considera-se pouco provável ocorrer algum episódio de contaminação, dada 
a prevista armazenagem dos resíduos em local apropriado, dotado de bacia de retenção, sendo que as 
águas residuais produzidas (purgas da caldeira e do sistema de refrigeração) serão tratadas na ETAR da 
CELBI, sendo posteriormente enviadas para o exutor submarino da CELBI e da Navigator Figueira. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2955                                                                                                                                                                             Pág. 18 
Central Termoelétrica a Biomassa, Figueira da Foz 

Considera-se adequada a avaliação do risco de derrame de óleo de lubrificação elaborada no EIA, 
dotando essa eventual situação das necessárias cautelas preventivas e de emergência, sendo 
fundamental a bacia de contenção desses derrames, sem qualquer ligação estrutural às diversas redes. 

Face ao exposto, considera-se que a nível dos solos, no que respeita à potencialidade agrícola, à 
ocupação, uso e previsão de uso por via da Revisão do PDM da Figueira da Foz, o projeto reúne 
condições para a sua viabilização. 

4.8. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

O Plano Diretor Municipal (PDM) da Figueira da Foz de 1.ª geração, ratificado pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 42/94, de 18 de junho, teve as seguintes publicações em Diário da República: 

 

5.ª ALTERAÇÃO AVISO 9015/2015  14/8/2015 158 IIS 

1.ª CORREÇÃO MATERIAL DECL 20/2014 29/1/2014 20 IIS 

4.ª ALTERAÇÃO AVISO 13300/2013  31/10/2013 211 IIS 

3.ª ALTERAÇÃO AVISO 12166/2013  1/10/2013 189 IIS 

2.ª ALTERAÇÃO DELIB 1597/2009 5/6/2009 109 IIS 

1.ª ALTERAÇÃO DE PORMENOR DECL 164/99  18/6/1999 140 IIS 

 

A central a biomassa, a preparação de biomassa, parte do sistema de transporte e o posto de 
seccionamento, localizam-se em área classificada comoà EspaçosàNatu aisàeàdeàP oteçãoàdeàG auàI ,àdeà
acordo com a Planta de Ordenamento do PDM da Figueira da Foz e as restantes intervenções que 
fazem parte do projeto inserem-seàe à eaà lassifi adaà o oà EspaçoàI dust ialàI . 

Os artigos 20.º, 21.º e 23.º do Regulamento do PDM da Figueira da Foz referem o seguinte em relação 
aosà EspaçosàNatu aisàeàdeàP oteçãoàdeàG auàI : 

Artigo 20.º 

1 — Os espaços naturais e de proteção têm como objetivo a preservação do meio ambiente do coberto 
vegetal, linhas de água e de drenagem natural e o equilíbrio biofísico. 

Artigo 21.º 

Nos espaços naturais e de proteção é interdita: 

A expansão ou abertura de novas explorações de inertes; 

A instalação de parques de sucata, lixeiras, nitreiras e de depósitos de materiais de construção ou de 
combustíveis; 

A prática de campismo ou caravanismo; 

A colocação de painéis publicitários. 

Artigo 23.º 

Os usos permitidos e as regras de edificabilidade nos espaços naturais e de proteção de grau I obedecem 
ao disposto no artigo 10.º (REN). 

O artigo 48.º do regulamento do PDM da Figueira da Foz refere o seguinte em relação aos Espaços 
industriais I: 

6 — O espaço industrial I compreende as unidades de celulose e fabrico de pasta de papel existentes e a 
zona contígua devidamente assinalada na planta de ordenamento e destina-se preferencialmente à 
instalação de unidades do tipo I constantes de diploma legal que classifica os estabelecimentos 
industriais, desde que, pela poluição que venham a causar ou pela perigosidade dos materiais 

http://www.dgterritorio.pt/AcessoSimples/
http://www.dgterritorio.pt/AcessoSimples/
http://www.dgterritorio.pt/AcessoSimples/
http://www.dgterritorio.pt/AcessoSimples/
http://www.dgterritorio.pt/AcessoSimples/
http://www.dgterritorio.pt/AcessoSimples/
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armazenados, não prejudiquem as indústrias já instaladas ou as zonas residenciais e florestais 
envolventes. 

7 — No espaço industrial I todas as parcelas não edificadas bem como as edificações existentes, a 
remodelar ou a reconstruir, destinam-se à instalação de indústrias e armazéns e de serviços 
complementares, devendo a construção ser obrigatoriamente precedida de plano de pormenor ou de 
operação de loteamento e da construção das respetivas infraestruturas. 

8 — O plano de pormenor e as operações de loteamento a elaborar para o espaço industrial I deverão 
obedecer aos seguintes parâmetros: 

a) Í di e volu étri o: ≤ 3 3/m2; 

) Superfí ie i per ea ilizada: ≤ 70 %; 

c) Área mínima de cada lote: 2 000 m2; 

d) Os afastamentos dos edifícios aos limites do lote deverão respeitar um afastamento mínimo de 5 m a 
cada um dos limites laterais e posterior dos lotes; 

e) O afastamento das edificações ao limite frontal do lote deverá ser igual ao dobro da respetiva altura, 
com uma distância mínima de 10 m, sem prejuízo do cumprimento de outros afastamentos, à exceção de 
portarias ou postos de transformação; 

f) Os lotes terão obrigatoriamente acesso direto por uma via pública pavimentada com as características 
definidas nas alíneas b), i) e j) do n.º 4 do artigo 13.º; 

g) As infraestruturas deverão ser ligadas à rede pública ou sistemas privados, devendo, para o caso de 
tratamento de efluentes, ser observado o disposto nos n.os 3 e 4 do presente artigo; 

h) Estacionamento: um lugar por cada 100 m2 de superfície de pavimento. 

Assim, e não obstante se verificar que o projeto é compatível com as disposições do PDM da Figueira 
daà Fozà oà ueà aosà Espaçosà I dust iaisà I à dizà espeito,à o lui-se que o mesmo não se verifica em 
elaçãoà sài te ve çõesàe à EspaçosàNatu aisàeàdeàP oteçãoàdeàG auàI . 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

ásài te ve çõesà lo alizadasàe à EspaçosàNatu aisàeàdeàP oteçãoàdeàG auàI ,à i lui doàaà i stalaçãoàdoà
parque de biomassa e parte do respetivo tapete transportador, abrangem áreas de REN, na tipologia 
Du as ,à ãoàte doàe uad a e toà oàá exo II do Regime Jurídico da REN (RJREN), na redação dada 

pelo Decreto-Lei (D.L.) n.º 239/2012, de 2 de novembro. Neste contexto, as intervenções pretendidas 
são consideradas usos e ações interditos em áreas de REN, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do 
mencionado RJREN. 

Planta de condicionantes do PDM da Figueira da Foz 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

O local da pretensão não se encontra abrangida por Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

Áreas Classificadas 

A unidade em causa não se localiza em áreas classificadas. 

 

No respeitante aos recursos hídricos, a área onde se pretende instalar a unidade em causa não 
interfere com esta servidão. 

Importa referir que se encontra a decorrer a fase de inquérito público da proposta de revisão do PDM 
da Figueira da Foz - Aviso n.º 3299/2017, publicado no DR, 2.ª série - N.º 63, de 29 de março. Com a 
referida proposta de revisão do PDM da Figueira da Foz, a delimitação da REN para o local das 
intervenções sofrerá alterações, deixando de abranger áreas de REN. 

Em conclusão, as inte ve çõesà lo alizadasà e à EspaçosàNatu aisà eà deà P oteçãoà deàG auà I à estãoà e à
desconformidade com as disposições do PDM da Figueira da Foz, designadamente em relação ao 
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estabelecido no artigo 23.º do seu Regulamento, não sendo este aspeto relevante, tendo em conta o 
dispostoà oà .ºà à doà a tigoà .ºà doà ‘JáIá,à o deà seà efe eà A desconformidade do projeto com os 
instrumentos de gestão territorial aplicáveis não condiciona o sentido de decisão da DIA . 

O Projeto colide ainda com a restrição de utilidade REN, que não é um Instrumento de Gestão do 
Território (IGT). 

Neste contexto, prevê-se a exclusão da REN da área afetada pelas intervenções acima referidas, na 
alteração da delimitação desta condicionante resultante da revisão do PDM da Figueira da Foz, ou, 
recorrendo ao estabelecido no n.º 6 do artigo 16.º-áàdoà‘J‘EN,ào deàseà efe eà ue:à Estão igualmente 
sujeitas a um regime procedimental simplificado as alterações de delimitação da REN decorrentes de 
projetos públicos ou privados objeto de procedimento de que resulte a emissão de declaração de 
impacte ambiental ou decisão de incidências ambientais favorável ou condicionalmente favorável . 

 

5. PREVENÇÃO E CONTROLO INTEGRADOS DA POLUIÇÃO 

A análise relativamente a esta temática 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. 

Da análise efetuada aos elementos apresentados em sede de AIA, incluindo os elementos adicionais, 
verifica-se que foram apresentadas as melhores técnicas disponíveis (MTD) aplicáveis à instalação 
identificadas no documento de aplicação setorial Best Available Techniques (BAT) Reference Document 
for Large Combustion Plants. Nesse sentido, no âmbito do Regime de Emissões Industriais, e no que diz 
respeito às MTD (Melhores Técnicas Disponíveis), considera-se que o EIA do projeto em apreço 
encontra-se em condições de merecer decisão favorável, considerando-se, no entanto, relevante, 
incluir nas condicionantes o seguinte:  

 A instalação deve ser construída de forma a garantir o cumprimento das Melhores Técnicas 
Disponíveis (MTD) identificadas no documento Best Available Techniques (BAT) Reference 
Document for Large Combustion Plants (LCP), bem como as MTD dos BREF transversais 
aplicáveis. 

E definir como medida de minimização na fase de exploração o seguinte: 

 A Central Termoelétrica deve ser explorada de forma a manter um nível de emissão de 
poluentes para o ar e para a água em consonância com os Valores de Emissão Associados ao uso 
das Melhores Técnicas Disponíveis (VEA-MTD) tal como definidos no Best Available Techniques 
(BAT) Reference Document for Large Combustion Plants (BREF LCP). 

 

6. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, nos termos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, decorreu durante 20 
dias úteis, de 24 de abril a 23 de maio de 2017. 

Durante este período foi recebido, no âmbito do regime de avaliação de impacte ambiental, um 
parecer proveniente do cidadão Carlos Santos Neves, residente em Leirosa, que questiona alguns 
aspetos relativamente à implantação do projeto, designadamente: 

- que medidas vão ser adotadas para a redução do aumento de poluentes decorrente das 
emissões gasosas; 

- porque não é contemplada uma nova estação de tratamento de efluentes; 
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- que medidas serão adotadas para minimizar o aumento do ruído resultante da instalação 
dos  novos equipamentos.  

Na sua ótica será, para a população de Leirosa, um incremento dos problemas, já existentes, para o 
ambiente e saúde, inerentes à fábrica da CELBI: resíduos líquidos que correm em direção ao mar; pó 
preto que se aloja nas janelas das casas; odores desagradáveis oriundos do interior da fábrica. 

Tendo em consideração a avaliação efetuada pela comissão de avaliação, prevê-se que o projeto da 
Central Termoelétrica a Biomassa, Figueira da Foz não irá gerar impactes negativos significativos ao nível 
da qualidade do ar, dos recursos hídricos, nomeadamente com acréscimo de efluentes na ETAR da 
CELBI, nem do aumento ruído provocado pelos novos equipamentos, sendo que serão cumpridos os 
critérios de exposição máxima e de incomodidade estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR). 

 

7. CONCLUSÕES 

O projeto da Central Termoelétrica a Biomassa localiza-se no perímetro fabril da CELBI, na freguesia de 
Marinha das Ondas, pertencente ao concelho da Figueira da Foz e distrito de Coimbra. 

A área sensível da Rede Natura 2000 mais próxima encontra-se a cerca de 800 m a Oeste do limite do 
perímetro industrial da CELBI. Esta área corresponde à recentemente criada Zona de Proteção Especial 
de Aveiro/Nazaré, que é 100% marinha. 

A propriedade da CELBI está integrada no limite Norte da área do Biótopo CORINE C12300089 Mata do 
Urso, mas que não foi incluído na Rede Natura 2000. 

O objetivo do projeto é a produção de energia elétrica a partir da valorização energética de biomassa 
florestal residual, inserindo-se assim na estratégia definida para a política energética nacional.  

A Central Termoelétrica a Biomassa que se pretende instalar, terá uma potência térmica de 135 MWt, à 
qual corresponde uma produção líquida de eletricidade de 34,5 MWe, que permitirá a produção de 
350 GWh/ano, sendo que 302 GWh/ano será para venda. 

A utilização de biomassa florestal residual, para além de permitir a produção de energia a partir de um 
recurso natural, endógeno e renovável, contribui para uma exploração florestal mais responsável, com 
a diminuição dos riscos de incêndio. 

A central a biomassa irá compreender as seguintes unidades físicas e funcionais: 

 Estação de receção, preparação, armazenagem e transferência da biomassa; 

 Caldeira (gerador) de vapor; 

 Sistemas auxiliares da caldeira (água de alimentação, água de compensação, condicionamento 
químico dos circuitos água/vapor, ventiladores); 

 Filtro de mangas, sistema de recolha e armazenagem de cinzas e chaminé; 

 Turbogerador a vapor e sistemas auxiliares (lubrificação e arrefecimento); 

 Condensador do vapor da turbina e circuito da água de arrefecimento, incluindo a torre de 
arrefecimento; 

 Sistema interno de ar comprimido; 

 Redes internas de água e esgotos; 

 Sala de comando e controlo; 

 Salas dos quadros elétricos; 

 Subestação elétrica. 

As áreas e características de implantação serão as seguintes: 

 Área total: 9 970 m2; 

 Área coberta: 9 970 m2; 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2955                                                                                                                                                                             Pág. 22 
Central Termoelétrica a Biomassa, Figueira da Foz 

 Altura máxima de construção (chaminé): 80 m. 

Os edifícios existentes da caldeira e turbogerador têm, respetivamente, 41,9 e 16,8 m de altura, e o 
edifício novo da subestação terá 16,2 m de altura. O silo de biomassa terá 22,80 m de altura. 

Relativamente à conformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial (IGT), verifica-se 
que o projeto é compatível com as disposições do PDM da Figueira da Foz no que respeita aosà Espaçosà
I dust iaisàI ,àno entanto, o es oà ãoàseàve ifi aàe à elaçãoà sài te ve çõesàe à EspaçosàNatu aisàeà
deà P oteçãoà deà G auà I , designadamente em relação ao estabelecido no artigo 23.º do seu 
Regulamento, não sendo este aspeto relevante, tendo em conta o disposto no n.º 6 do artigo 18.º do 
‘JáIá,à o deà seà efe eà A desconformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial 
aplicáveis não condiciona o sentido de decisão da DIA ,àdeve doàessaà o pati ilidadeàse àassegurada 
em sede de licenciamento municipal de obras. 

O projeto colide com áreas classificadas como REN (tipologia Dunas), no que respeita às intervenções 
em Espaços Naturais e de Proteção de Grau I, as quais são consideradas usos e ações interditas em 
sede de RJREN. O Projeto é viável, condicionado à exclusão da REN afetada, conforme se encontra 
previsto na alteração da delimitação desta condicionante resultante da Revisão do PDM da Figueira da 
Foz, processo que se encontra em fase de inquérito público. 

A viabilização do projeto ao nível do RJREN poderá ainda ocorrer de acordo com o estabelecido no n.º 6 
do artigo 16.º-áà doà efe idoà egi eà ju ídi o,à o deà à efe idoà ueà Estão igualmente sujeitas a um 
regime procedimental simplificado as alterações de delimitação da REN decorrentes de projetos 
públicos ou privados objeto de procedimento de que resulte a emissão de declaração de impacte 
ambiental ou decisão de incidências ambientais favorável ou condicionalmente favorável . 

O projeto encontra-se abrangido pelo Regime de Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), 
devendo aplicar 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. 

Da análise efetuada verifica-se que foram apresentadas as melhores técnicas disponíveis (MTD) 
aplicáveis à instalação identificadas no documento de aplicação setorial Best Available Techniques 
(BAT) Reference Document for Large Combustion Plants. Nesse sentido, no âmbito do Regime de 
Emissões Industriais, e no que diz respeito às MTD (Melhores Técnicas Disponíveis), considera-se que o 
EIA do projeto em apreço encontra-se em condições de merecer decisão favorável, considerando-se, 
no entanto, relevante, incluir uma condicionante e medida de minimização apresentadas no presente 
parecer. 

No âmbito da avaliação e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de implantação 
considera-se como fatores ambientais relevantes, para a tomada de decisão, a qualidade do ar, os 
recursos hídricos, o ambiente sonoro e a socioeconomia. 

Da avaliação efetuada, verificou-se que não estão previstos impactes negativos significativos em 
nenhum fator ambiental. 

No que respeita à qualidade do ar, verifica-se que devido aos sistemas de controlo previstos, as 
emissões gasosas da central a biomassa serão baixas, não tendo impactes relevantes na qualidade do 
ar nas proximidades, mesmo tendo em conta o seu efeito cumulativo com as emissões das restantes 
instalações existentes na envolvente alargada do projeto. Considera-se que o regime legal aplicável a 
emissões atmosféricas e as restrições a impor em sede de licenciamento ambiental irão garantir uma 
adequada monitorização das emissões gasosas, não se justificando nesta fase a exigência de quaisquer 
condicionantes, nem em termos de medidas de minimização, nem em termos de monitorização. 

Relativamente à qualidade dos recursos hídricos superficiais, os efluentes industriais e águas residuais 
domésticas são encaminhados para a ETAR da CELBI e após tratamento descarregados no mar através 
de emissário submarino. No que se refere aos impactes da descarga do efluente na massa de água 
costeira, a CELBI efetua em conjunto com a Navigator Figueira o controlo da qualidade da água na orla 
marítima, com o objetivo de avaliar o impacte da descarga das águas residuais tratadas através de 
emissário submarino. Tendo em consideração que o incremento de efluente a rejeitar é pouco 
significativo e que se tem verificado através da monitorização efetuada que os efluentes das duas 
unidades industriais não têm influência na qualidade da água da orla marítima, nem têm impacte na 
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qualidade microbiológica da água das praias na dependência do ponto de descarga do exutor 
submarino, considera-se que os impactes negativos na massa de água costeira associados à produção, 
tratamento e restituição das águas residuais da central são considerados desprezíveis, podendo mesmo 
ser nulos. 

Na avaliação efetuada para o ambiente sonoro, verificou-se que o ruído particular dos equipamentos 
não ultrapassa 23 dB(A) em qualquer um dos pontos analisados e que as previsões de ruído da situação 
futura irão cumprir os critérios de exposição máxima e de incomodidade, estabelecidos no 
Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo D.L. 9/2007, pelo que a execução do projeto será 
responsável pela ocorrência de impactes negativos de pequena magnitude, não sendo considerados 
significativos. 

Para o fator ambiental Socioeconomia na fase de construção prevêem-se impactes positivos na 
dinâmica das atividades económicas e emprego. Na fase de exploração, foram identificados impactes 
positivos significativos a nível nacional e regional. A nível nacional, o projeto contribuirá para os 
objetivos do Plano Nacional das Energias Renováveis, aprovada pela Resolução do Conselho de 
Ministros, n.º 20/2013 de 10 de abril. A nível regional assume preponderância, com os decorrentes 
ganhos estratégicos na prevenção dos incêndios florestais. Por outro lado, prevê-se um impacte 
negativo nas acessibilidades e no tráfego na fase de funcionamento (acréscimo de 1 100 veículos 
ligeiros a adicionar aos atuais 8 0000 e de 23 810 veículos pesados a adicionar aos atuais 112 002), 
considerando-se fundamental a apresentação de um estudo de tráfego. 

Na sequência da avaliação desenvolvida, e em cumprimento do disposto no artigo 18.º, n.º 1 do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, procedeu-se também à determinação do índice de 
avaliação ponderada de impactes ambientais. Em resultado foi determinado um índice de valor 2, o qual 
expressa adequadamente a avaliação qualitativa desenvolvida (Anexo III). 

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes negativos 
acima referidos são, pouco significativos e podem ser suscetíveis de minimização, a Comissão de 
Avaliação propõe a emissão de parecer favorável ao projeto de execução da Central Termoelétrica a 
Biomassa na Figueira da Foz, condicionado ao cumprimento dos termos e condições mencionados de 
seguida neste parecer. 

 

ESTUDOS E ELEMENTOS A APRESENTAR À AUTORIDADE DE AIA, PREVIAMENTE À FASE DE CONSTRUÇÃO, PARA 

ANÁLISE E APROVAÇÃO 

1. Resultados da prospeção arqueológica sistemática do corredor da linha elétrica aérea, a 60 kV, 

incluindo localização dos apoios, todos os caminhos de acesso e áreas de estaleiro, que de acordo 

com os resultados, ainda poderão vir a ser condicionados. 

2. Estudo de tráfego para avaliação da capacidade da rede viária para absorver o tráfego a gerar pelo 

projeto, num contexto de desenvolvimento de outros projetos na proximidade. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem constar no 
respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser 
produzidos pelo proponente, para efeitos da execução do projeto.  

Fase de preparação prévia à execução das obras 

Gerais 

1. A instalação deve ser construída de forma a garantir o cumprimento das Melhores Técnicas 

Disponíveis (MTD) identificadas no documento Best Available Techniques (BAT) Reference Document 

for Large Combustion Plants (LCP), bem como as MTD dos BREF transversais aplicáveis. 
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2. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 

população residente na freguesia de Marinha das Ondas. A informação disponibilizada deve incluir 

o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização 

e eventuais afetações à população, designadamente em relação às acessibilidades, serviços e 

ocupações do subsolo, entre outras. 

3. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações.  

4. 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.  

5. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento de todas as atividades 

construtivas e pela identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na 

fase da execução das obras e respetiva calendarização. Assim, o PGA deverá incluir o Plano de Obra, o 

Plano de Gestão de Efluentes, o Plano de Gestão de Resíduos, o Plano de Acessibilidades, e o Plano de 

Desativação de Estaleiro e Áreas Afetas à Obra, para além de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

das obras. As cláusulas técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono 

da obra a executar todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o planeamento 

previsto. 

Património cultural 

6. Efetuar a prospeção arqueológica prévia de todas as novas unidades de projeto e áreas funcionais da 

obra que se situem fora da área estudada. 

Fase de Construção 

Gerais 

7. Todas as atividades construtivas devem ser estritamente limitadas às áreas de intervenção. 

8. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de 

modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora das áreas de intervenção). 

9. 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 poderem ser encaminhados para destino final 

adequado. 

10. Durante o armazenamento temporário de terras ou outros materiais pulverulentos, deve efetuar-se a 

sua proteção com coberturas impermeáveis. As pilhas devem ter uma altura que garanta a sua 

estabilidade. 

11. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dos locais de depósito deve ser 

apresentada à Autoridade de AIA para análise e aprovação. 

12. Caso seja necessário recorrer a terras de empréstimo para a execução das obras, a seleção dos locais 

escolhidos devem ser apresentados à Autoridade de AIA para análise e aprovação. 

13. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, 

tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações. 

14. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou 

em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte dos seus utilizadores. 

15. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os 

respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização. 
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16. Garantir a limpeza regular dos acessos 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. 

17. Realizar a manutenção e revisão periódicas de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra, de 

forma a evitar situações de deficiente carburação e, assim, emissões excessivas de gases e matéria 

particulada. 

18. Otimizar o funcionamento de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra que operem ao ar livre, 

de modo a reduzir, na fonte, a poluição do ar. 

19. Limitar a velocidade de circulação dos veículos. 

20. Promover, quando necessário, a aspersão regular e controlada de água nas zonas de trabalho, nos 

acessos utilizados pelos diversos veículos e pilhas de inertes. 

21. Realizar a limpeza regular das áreas afetas à obra, para evitar a acumulação de poeiras. 

22. Efetuar o transporte de terras e de resíduos de construção e de demolição e, em geral de quaisquer 

materiais pulverulentos, em contentores fechados e cobertos, de forma a evitar a emissão de poeiras. 

23. Implementar um plano de gestão de resíduos (PGR) que permita um adequado armazenamento e 

encaminhamento dos resíduos/efluentes resultantes da execução da obra.  

24. O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às 

operações de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à 

Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra para que a mesma seja arquivada no Dossier de 

Ambiente da empreitada. 

25. Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 

armazenamento temporário nos estaleiros, devidamente acondicionados e em locais especificamente 

preparados para o efeito. 

26. Os resíduos urbanos e equiparáveis devem ser armazenados junto às áreas sociais onde são gerados, 

em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação das 

frações recicláveis e o seu envio para os correspondentes circuitos de gestão. 

27. Os locais de armazenagem dos resíduos não perigosos e perigosos ou de quaisquer outros resíduos 

suscetíveis de gerar efluentes contaminados pela ação da percolação das águas pluviais devem ser 

cobertos, com zonas diferenciadas para os diferentes tipos de resíduos e armazenados em recipientes 

adequados. O pavimento será impermeabilizado e disporá de rede de drenagem independente, com 

tanque de retenção de eventuais derrames, para posterior condução a tratamento. Os locais devem 

ser de acesso condicionado. 

28. As zonas destinadas ao abastecimento e/ou trasfega de combustíveis e óleos lubrificantes, onde 

possam ocorrer derrames de hidrocarbonetos, serão pavimentadas, dotadas de rede de drenagem 

independente, com sistema de retenção, para posterior condução a tratamento. 

29. Em caso de ocorrência de derrames de uma qualquer substância (tanto nas operações de 

manuseamento, como de armazenagem ou transporte), o responsável pelos mesmos deve 

providenciar a limpeza imediata da zona. No caso de derrames de óleos, novos ou usados, deve 

recorrer-se a produtos absorventes, sendo a zona isolada e o acesso unicamente permitido aos 

trabalhadores incumbidos da limpeza do produto derramado. Os trabalhadores devem utilizar 

equipamentos de proteção individual adequados. 

30. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os 

pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. 
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Património cultural 

31. Após a desmatação, efetuar a prospeção arqueológica sistemática do terreno, no solo livre de 

vegetação, com a finalidade de colmatar as lacunas de conhecimento, bem como de caminhos de 

acessos e outras áreas funcionais da obra. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção poderão 

determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, 

escavações arqueológicas, entre outras). Deve compatibilizar-se a localização dos elementos do 

projeto com os vestígios patrimoniais que possam ser detetados, de modo a garantir a sua 

preservação. 

32. Garantir o acompanhamento arqueológico de todas as atividades que impliquem remoção de terras 

ou movimentações de terras, incluindo a desmatação, abertura de acessos ou melhoramento de 

caminhos existentes, preparação das áreas de estaleiro. Este acompanhamento deverá ser executado 

de forma contínua, estando o número de arqueólogos dependente do número de frentes de trabalho 

simultâneas e da distância entre elas, de forma a garantir um acompanhamento arqueológico 

adequado. Face aos resultados obtidos durante o acompanhamento arqueológico pode haver a 

necessidade de adoção de medidas complementares. Antes da adoção de qualquer medida de 

mitigação deve compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto, de modo a garantir a sua 

preservação e o seu enquadramento visual.  

Ecologia 

33. O estradão existente a Sul da unidade industrial da CELBI, que atravessa a Mata Nacional do Urso, 

deverá apenas ser usado a título muito pontual, por exemplo como acesso de emergência. 

34. Em caso algum devem ser efetuadas captações de água nas lagoas ou valas existentes na Mata 

Nacional do Urso. 

Fase de Exploração 

Gerais 

35. A Central Termoelétrica deve ser explorada de forma a manter um nível de emissão de poluentes 

para o ar e para a água em consonância com os Valores de Emissão Associados ao uso das Melhores 

Técnicas Disponíveis (VEA-MTD) tal como definidos no Best Available Techniques (BAT) Reference 

Document for Large Combustion Plants (BREF LCP). 

36. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos devem ser recolhidos e 

armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 

transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos 

perigosos. 

37. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros dos equipamentos do projeto. 

38. Efetuar um controlo dos sistemas de abastecimento e armazenagem de água, com o objetivo de 

reduzir ao mínimo possível perdas por fugas.  

39. Sensibilizar os trabalhadores para a vigilância e reporte de eventuais perdas, bem como para a 

adoção de práticas que permitam a racionalização dos consumos de água nas diversas atividades 

desenvolvidas. 

Ecologia 

40. Atendendo ao horário de funcionamento contínuo da unidade industrial, a iluminação artificial deve 

privilegiar a utilização de formas racionais de energia e ter em consideração a orientação da 

iluminação. Assim, tanto quanto possível e sobretudo nas estruturas mais elevadas, a iluminação não 

deve ser direcionada para o exterior da unidade, diminuindo o seu potencial de repulsa sobre as 

comunidades faunísticas da envolvente. 
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Socioeconomia 

41. Deve, sempre que possível, recorrer-se à mão-de-obra local e promover as ações de formação 

necessárias ao adequado desempenho das funções requeridas. 

42. Deve ser minimizada a produção de resíduos e providenciados os meios necessários à sua recolha 

seletiva e armazenagem temporária, quer nas áreas industriais, quer nas áreas sociais (ecopontos), 

privilegiando a sua valorização face à deposição em aterro. 

Fase de Desativação  

43. 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. 
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ANEXO I 

 
Enquadramento e Localização do Projeto 
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Registo da Visita ao Local 
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“CENTRAL TERMOELÉCTRICA A BIOMASSA  

MARINHA DAS ONDAS – FIGUEIRA DA FOZ” 
 

REGISTO DA VISITA AO LOCAL 

15 de maio de 2017 

 

  

Vista para entrada principal do complexo industrial da CELBI, 
Freguesia da Marinha das Onda, na Figueira da Foz. 

Vista para o local onde será construído o edifício do 
futuro Posto de Seccionamento de 60 kV. 

 

  

Vista para o edifício existente onde está previsto ser montado 
no seu interior a caldeira (gerador de vapor) a biomassa. 

Vista da antiga caldeira de recuperação da CELBI,  
que irá dar lugar à nova caldeira a biomassa. 
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Vista da área envolvente à antiga caldeira de recuperação  
da CELBI, que irá dar lugar à nova caldeira a biomassa. 

Local da nova Turbina de Condensação e gerador elétrico 
(alternador), com a potência elétrica instalada de 55 MVA. 

 

  

Vista para o local onde será instalada  
a Subestação elétrica. 

Vista para a zona envolvente onde serão  
instaladas as Torres de Arrefecimento. 
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Vista da sala de controlo existente, que após adaptação irá monitorizar a nova central termoelétrica. 

 

  

 

Vista do edifício de armazenamento de biomassa  
já existente no complexo industrial da CELBI. 

Vista da rua lateral ao edifício de armazenamento de 
biomassa existente no complexo industrial da CELBI. 
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Vista do local onde será construído o novo edifício de armazenamento de biomassa. 

 

 

 

Vista do edifício de armazenamento de biomassa  
já existente no complexo industrial da CELBI. 

Vista da rua lateral ao edifício de armazenamento de 
biomassa já existente no complexo industrial da CELBI. 
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Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo III do Parecer da CA 

Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 

I. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de 

avaliação de impacte ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA), de um índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 

1 do seu artigo 18.º, que se transcreve: 

1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala 

numérica, correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito 

significativos, irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. 

De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais 

das Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, 

desenvolveu uma proposta de metodologia para determinação do referido índice, o qual se 

constitui como uma ferramenta de expressão de resultados. 

A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, 

através do despacho emitido a 17 de abril de 2014, e será aplicada por um período 

experimental de um ano, após o qual será efetuado um balanço da sua aplicação. 

De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício 

de ponderação inerente, deve ser efetuada, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação 

e constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do 

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

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Face ao enquadramento acima apresentado, a Comissão de Avaliação procedeu à 

determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais para o projeto em 

avaliação. 

Para efeitos de determinação do referido índice, a CA assumiu como pressuposto de base a 

ão i lusão da o po e te Orde a e to do Território  o o u  fator a ie tal 
específico dado que o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu 18.º n.º 6, refere 

que as situações de desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do 

procedimento de AIA. 

De acordo com a análise técnica efetuada, foi atribuída a seguinte significância dos impactes 

do projeto sobre os fatores ambientais analisados: 

 

 

 



Fatores Ambientais 
Significância dos impactes 

negativos 
Significância dos impactes 

positivos 

Socioeconomia Pouco significativos Significativos 

Qualidade do ar Pouco significativos Sem significado 

Recursos hídricos Pouco significativos Sem significado 

Ambiente sonoro Sem significado Sem significado 

Património cultural Pouco significativos Sem significado 

Solos e usos do solo Pouco significativos Sem significado 

 

Face às caraterísticas do projeto e aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores em 

presença nas áreas afetadas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos 

fatores ambientais considerados: 

Fatores Ambientais Preponderância 

Socioeconomia Relevante 

Qualidade do ar Relevante 

Recursos hídricos Relevante 

Ambiente sonoro Relevante 

Património cultural Não relevante 

Solos e usos do solo Não relevante 

 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários 

fatores ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, a CA procedeu à 

determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, de acordo com a 

valoração numérica definida na metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das 

Autoridades de AIA. 

Em resultado, foi determinado um índice de valor 2, o qual se considera que expressa 

adequadamente a avaliação qualitativa desenvolvida no parecer técnico da CA. 


