
 

 

 

RUA RAINHA D. ESTEFÂNIA, 251 ⋅ 4150-304 PORTO ⋅ WWW.CCDR-N.PT  
TEL.: 226 086 300    ⋅   FAX: 226 086 301   ⋅    E-MAIL: GERAL@CCDR-N.PT 

1/31

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

  

Designação do projeto ETAR do Vale do Este 

Fase em que se encontra 
o projeto 

Anteprojeto 

Tipologia do projeto 

Anexo II, n.º 11, alínea d) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
com as alterações e redação produzidas pelos Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 
de março, Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e Lei n.º 37/2017, de 2 
de junho 

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º , n.º 3, alínea b), subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro, com as alterações e redação produzidas pelos Decreto-Lei n.º 
47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e Lei n.º 
37/2017, de 2 de junho 

Localização 

(freguesia e concelho) 

União das Freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimeiro, União das Freguesias de 
Ferreiros e Gondizalves, União das Freguesias de Lomar e Arcos, União das 
Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade e União das Freguesias de S. José de 
S. Lázaro e S. João do Souto, concelho e distrito de Braga 

Identificação das áreas 
sensíveis 

---- 

Proponente AGERE – Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga, E.M. 

Entidade licenciadora Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

Autoridade de AIA Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

 

Descrição sumária do 
projeto  

O projeto em avaliação, em fase de anteprojeto, refere-se à Estação de 
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Vale do Este, cujo proponente é a 
empresa AGERE – Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga, E. M. 

O objetivo da implantação da ETAR do Vale do Este e emissário associado é 
servir, em ano horizonte de projeto (2037), uma população de cerca de 
146.910 habitantes equivalentes (hab/eq). O efluente tratado será 
encaminhado através de um emissário com uma extensão de 3.760 m e 
diâmetro de DN 1000 mm, que escoará diretamente para o rio Este. Prevê-se, 
de acordo com os dados de pré-dimensionamento, uma descarga de águas 
residuais em meio hídrico de Q=45.000 m3/dia. 

Este projeto tem por base a sua complementaridade com a ETAR de Frossos, 
que manterá o tratamento das águas residuais geradas na bacia do rio 
Cávado e de uma população equivalente de aproximadamente 160.000 
habitantes. 

 

A ETAR do Vale do Este localiza-se no concelho de Braga, na União de 
Freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimeiro, União de Freguesias de Ferreiros e 
Gondizalves, União de Freguesias de Lomar e Arcos, União de Freguesias de 
Maximinos, Sé e Cividade e União de Freguesias de S. José de S. Lázaro e S. 
João do Souto (ver Figura 1). 
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Figura 1 – Localização do projeto (Fonte: EIA – agosto de 2016). 

 

Enquadramento e Justificação do Projeto 

De acordo com o EIA, a construção da ETAR do Vale do Este surge com vista à 
resolução das fragilidades detetadas no sistema de drenagem e tratamento 
de águas residuais do município de Braga, visando a melhoria da qualidade de 
vida da população residente e a proteção do meio ambiente e evitando a sua 
degradação, designadamente ao nível da qualidade da água. 

A estrutura global de drenagem e tratamento de águas residuais do Município 
de Braga é constituída por 15 sistemas de drenagem com cerca de 920 km de 
rede, 37 estações elevatórias de águas residuais e 16 estações de tratamento 
de águas residuais. 

O sistema de maior dimensão e complexidade é designado por “Cidade”, e 
integra 366 km de rede, 13 estações elevatórias e a ETAR de Frossos. 

Este Sistema, na sua configuração atual, drena os efluentes gerados na bacia 
do rio Este (bacia hidrográfica do rio Ave), através de um antigo aqueduto 
implantado num túnel, bem como de um conjunto de estações elevatórias, 
para a bacia hidrográfica do rio Cávado, numa linha de água com caudal 
estival reduzido (rio Torto) e em zona classificada como sensível (Decreto-Lei 
n.º 198/2008, de 8 de outubro) por ser constituída por águas superficiais 
utilizadas na produção de água potável a montante da Estacão de Tratamento 
de Água de Areias de Vilar.  

A ETAR de Frossos é, assim, a maior e mais importante instalação de 
tratamento de águas residuais deste município, tratando atualmente as águas 
residuais produzidas por cerca de 3/4 da população e algumas das zonas mais 
densas e industrializadas. 

Com a construção da ETAR do Vale do Este, pretende-se a adequação do 
sistema existente às atuais exigências ambientais, permitindo a gestão do 
risco associado ao Sistema Cidade. 

Esta nova ETAR permitirá assegurar o tratamento dos efluentes produzidos na 
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bacia do rio Este, numa instalação a implantar na mesma bacia. Para além de 
tornar mais eficiente a operação, eliminando custos de ineficiência, 
constituirá um mecanismo de redução de risco e de prevenção da poluição, 
na medida em que a possibilidade de gestão de caudais entre as duas bacias 
identificadas criará uma margem de manobra face a ocorrências, inexistente 
nos dias de hoje. 

É explorada a possibilidade de desativação de instalações de tratamento e 
elevação existentes, questões associadas à passagem do complexo industrial 
da "Delphi" e à compatibilização de intervenções ambicionadas pela Câmara 
Municipal de Braga, entre as quais o Parque Oeste (UOPG25), uma bacia de 
retenção e o alargamento do leito do rio Este. O acompanhamento do 
traçado do rio Este é uma condicionante associada ao tipo de infraestrutura, 
que pelo seu diâmetro e caudal transportado não admite desvios 
significativos sem impactos relevantes ao nível da profundidade de 
implantação e das necessidades perpétuas de elevação de efluente. 

Destaca-se como principal vantagem da construção da ETAR do Vale do Este, 
tendo em conta ainda o facto de 60% da população de Braga se encontrar na 
bacia do Este, ocorrer a divisão (em 50%) dos efluentes atualmente 
encaminhados para a ETAR de Frossos, por duas bacias hidrográficas distintas 
(Rio Cávado e Rio Ave), através do túnel existente e de câmara repartidora de 
caudais munida por duas comportas murais automáticas, com a redução do 
volume de efluente descarregado em zona sensível (rio Torto/ ribeira de 
Panóias).  

Na divisão do futuro sistema de Frossos será levado em conta a contribuição 
do tempo húmido, permitindo uma melhor distribuição das cargas hidráulicas 
deste sistema. 

Na figura 2 encontra-se assinalada a localização da ETAR de Frossos e ETAR do 
Vale do Este, bem como o respetivo sistema associado. 

 
Figura 2 – Localização das ETAR de Frossos e Vale do Este e respetivo sistema associado 

(Fonte: Aditamento ao EIA – maio de 2017). 
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Antecedentes 

Os antecedentes do projeto reportam-se ao Pedido de Informação Prévio 
(PIP) emitido pela APA/ARH-N em 25 de fevereiro de 2016 
(PIP001902.2016.RH2), favorável à descarga no Rio Este das águas residuais 
urbanas, após tratamento na ETAR do Vale do Este (tratamento secundário 
em reator biológico, com etapa de nitrificação/desnitrificação). Dados de pré-
dimensionamento: Equivalente populacional: 129.370 ep (ano base 2017), 
146.910 ep (ano horizonte 2037), Q=45000 m3/dia, condicionado à emissão 
de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável ou favorável 
condicionada, impondo desde já que: 

a. As intervenções só serão permitidas desde que não afetem os usos 
principais dos recursos hídricos, a compatibilidade com outros usos 
secundários, o estado da massa de água, a integridade dos leitos e 
margens e dos ecossistemas presentes, assim como a integridade das 
implantações licenciadas; 

b. Da instalação do coletor de descarga no rio Este não poderão resultar 
alterações topográficas da margem nem agravamento das condições de 
escoamento, devendo ser garantida a estabilidade do leito e margens do 
rio Este; 

c. A ETAR não se poderá implantar em área inundável e da sua construção 
não poderão resultar alterações topográficas do terreno em zona 
ameaçada pelas cheias. 

 

Salienta-se que o PIP001902.2016.RH2 não substitui o pedido de título de 
utilização dos recursos hídricos, o qual terá de ser apresentado de acordo 
com o que estabelece o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 
maio, e instruído com os elementos previstos na Portaria n.º 1450/2007, de 
12 de novembro (ponto 12 do Anexo I). 

 

Alternativas ao projeto 

O EIA refere que foram estudadas quatro áreas como alternativas à 
localização da ETAR. 

A escolha para a localização da ETAR recaiu no local assinalado como Ponto 4 
na figura seguinte (Figura 3). É ainda referido que esta opção apresenta as 
seguintes vantagens relativamente às outras localizações: 

• Disponibilidade de uma área suficiente para construção da ETAR; 

• A ETAR não interfere com áreas inseridas em Reserva Ecológica 
Nacional (apenas o emissário); 

• Apresenta boas acessibilidades;  

• Melhor circulação de ar: contrariamente aos restantes pontos, 
encontra-se na proximidade de uma autoestrada, que favorecerá a 
circulação de ar;  
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• Maior afastamento às habitações, existentes na envolvente; 

• Permite uma condição do meio hídrico mais favorável (descarga no rio 
Este a jusante da confluência com o rio Veiga);  

• Permite área disponível fora da cota da cheia; 

• Economicamente mais vantajosa na fase de construção e operação. 

 

 

Figura 3 – Localização dos possíveis pontos de localização (Fonte: EIA – agosto de 2016). 

 

 

Caracterização do Projeto 

Tal como referido anteriormente, a ETAR do Vale do Este, cujo ano de 
horizonte do projeto é 2037, foi dimensionada para servir uma população de 
146.910 habitantes equivalentes. O efluente tratado será encaminhado 
através de um emissário com uma extensão de 3.760 m e diâmetro DN 1000 
mm, que escoará diretamente para o rio Este. Prevê-se, de acordo com os 
dados de pré-dimensionamento, uma descarga de águas residuais em meio 
hídrico de Q=45.000 m3/dia. 

O esquema de funcionamento da ETAR é descrito seguidamente (ver figura 
4): 
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Figura 4 – Planta de implantação da ETAR (Fonte: EIA – agosto de 2016). 

 

Está prevista a construção de um poço na entrada da ETAR, com vista à 
separação de sólidos grosseiros (por ex. pedregulhos, cascalhos, britas) que 
afluem graviticamente através do emissário de chegada, principalmente nos 
períodos chuvosos. 

O tratamento da fase líquida é inicialmente composto por uma elevação de 
esgoto bruto, situada no terreno da nova ETAR, em parafusos de Arquimedes, 
preparados para operar com velocidade variada. 

Encontra-se projetado um tanque de remoção de sólidos grosseiros a 
montante da estação elevatória inicial, que terá a função de, antes do início 
do tratamento das águas residuais, possibilitar a sedimentação dos materiais 
minerais e evitando a deposição de matéria orgânica. 

O afluente elevado descarregará numa caixa de dissipação de energia, após a 
qual se verificarão as operações de gradagem mecânica efetuada em dois 
estágios, através de uma gradagem grosseira (30 mm) e fina (3 mm). 

O descarregador de tempestade da ETAR será dotado de um tamisador 
horizontal, que irá tratar picos de caudal que, excecionalmente, excedam o 
caudal de ponta do tempo húmido previsto para o ano horizonte de projeto. 

A remoção de areias, óleos e gorduras é realizada em 2 
desarenadores/desengorduradores retangulares equipados, cada um deles, 
com arejadores de bolha média para promover a flotação de óleos e 
gorduras, e ponte raspadora, à qual se encontram fixados os dispositivos de 
extração de areias por air-lift. 

A matéria flutuante (óleos, gordura, espumas) será removida pelas pontes 
raspadoras superficiais até ao final do órgão e, através de uma comporta 
mural motorizada, escoará para uma estação elevatória de gorduras, onde 
sofrerá tratamento anaeróbio, sendo as gorduras decompostas e utilizadas 
para a produção de biogás. 
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De seguida, a água residual é encaminhada para 2 órgãos de decantação 
primária de planta retangular equipados com sistema de remoção de 
flutuantes e raspadores de fundo transversais, que assegurarão remoção em 
contínuo das lamas, no sentido oposto ao do escoamento do efluente. As 
lamas extraídas serão elevadas para o digestor de lamas, sendo 
encaminhadas imediatamente para o órgão onde o biogás será aproveitado. 

Está prevista a instalação de um medidor de caudal na tubagem de 
alimentação ao órgão de decantação primária. 

O tratamento biológico inicia-se com a elevação (estação elevatória 
intermediária) das águas residuais tratadas no sistema de tratamento 
preliminar e primário da ETAR. Ocorre em 2 reatores com a configuração de 
órgãos combinados. O projeto prevê a construção de um reator biológico e 
um decantador secundário numa geometria que possibilite a construção do 
decantador secundário no centro de um órgão único, ocorrendo a decantação 
secundária no meio e o tratamento biológico na zona periférica. Esta 
geometria permite não só a redução de circuitos da água residual e da 
bombagem das lamas em recirculação, permitindo a diminuição dos custos de 
exploração sem que para tal se verifique uma perda na qualidade de 
tratamento. 

Nesta fase do tratamento, a decomposição da carga orgânica ocorre com 
ajuda da atividade dos micro-organismos em suspensão e das lamas ativadas, 
que são sedimentadas no decantador secundário e recirculadas ao tanque de 
lamas ativadas. 

O tratamento biológico prevê, para além da remoção da fração carbonatada, 
a nitrificação e desnitrificação intermitente e simultânea das águas residuais. 

O arejamento será o de bolhas finas através de instalação de difusores que 
permitam um maior aproveitamento do ar e consequentemente uma maior 
eficiência energética na ETAR. 

A estabilização das lamas será anaeróbia e realizada num sistema de digestão 
mesofílica, com temperatura média de 36°C. O biogás produzido na ETAR será 
armazenado num gasómetro e aproveitado numa unidade de cogeração, para 
consumo interno. 

 

As lamas digeridas serão armazenadas num tanque, para assim otimizar o 
sistema de desidratação. Após a desidratação as lamas serão higienizadas e 
bombadas para os silos de lama. 

A desinfeção final do efluente proveniente do tratamento biológico será 
realizada por meio de radiação ultravioleta (UV). Antes da etapa de 
desinfeção, o efluente tratado passa por uma etapa de filtração por 
microtamisação, para redução da concentração de sólidos em suspensão, que 
são retidos e bombeados. 

As escorrências de lavagem serão encaminhadas graviticamente para o 
circuito das escorrências da ETAR. 

O caudal tratado irá para um tanque (situado sob a laje do edifício de lamas), 
onde se encontra a estacão elevatória de água de uso na ETAR. Uma parcela 
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desta água será reutilizada (após filtração por filtro mecânico e desinfeção 
por UV em tubagem) para usos compatíveis (água de serviço), como por 
exemplo, rega dos espaços verdes, água para lavagem de pavimentos e 
equipamentos, diluição das soluções de polímero, etc. 

Prevê-se a possibilidade de utilização de água da rede de abastecimento, 
como alternativa ao efluente tratado, apenas durante os períodos em que se 
verifique uma deterioração da qualidade do efluente final, ou o nível no 
tanque de armazenamento atinja o nível baixo de alarme. Salienta-se que 
será evitado o contacto da água a reutilizar com a rede de água potável. 

 

No que se refere às fases de tratamento previstas para as lamas, salienta-se: 

• A lama removida dos decantadores primários será bombeada 
diretamente para o digestor de lamas; 

• As lamas biológicas em excesso serão extraídas através de uma 
tubagem de sucção ligada à estação elevatória de lamas de 
recirculação, procedendo-se ao seu espessamento mecânico em 
tambores de espessamento. As lamas espessadas são descarregadas 
diretamente para o tanque de lamas espessadas que se situa sob a 
soleira do edifício de tratamento de lamas; 

• As lamas secundárias em excesso espessadas mecanicamente e as 
lamas primárias são bombeadas para o sistema de digestão (juntando-
se ainda as lamas em recirculação), onde serão estabilizadas pelo 
processo de digestão anaeróbia. Também as gorduras serão 
bombeadas diretamente ao digestor; 

• O tanque de homogeneização de lamas digeridas tem a função de 
receber e homogeneizar as lamas digeridas do digestor, antes da 
bombagem destas para o sistema de desidratação mecânica de lamas 
em centrífugas; 

• Está prevista uma higienização eventual das lamas desidratadas através 
da instalação de um sistema de dosagem de cal viva; 

• As lamas desidratadas provenientes das centrífugas serão 
temporariamente armazenadas em silos, cujo enchimento será 
realizado por um sistema de bombagem a alta pressão. 

 

Na ETAR do Vale do Este prevê-se o tratamento das principais fontes de 
odores através de um sistema de desodorização, com recurso a filtros 
biológicos. Neste sistema de tratamento, o ar extraído dos órgãos e 
equipamentos a desodorizar é humidificado previamente com água antes da 
entrada no biofiltro, onde é saturado em água, seguindo posteriormente para 
a câmara de descompressão. O ar tratado é então libertado para a atmosfera. 
Uma vez que os ventiladores de extração de ar do sistema estarão instalados 
no exterior, prevê-se a cobertura destes com canópia de insonorização para 
reduzir as emissões de ruído. 
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Está ainda prevista a construção de um edifício de operação e manutenção, 
organizado em dois pisos, destinado aos serviços administrativos, zonas 
sociais e de apoio, controlo de operações e laboratório, bem como áreas de 
oficinas de manutenção e armazéns.  

 

A operação da ETAR será efetuada de forma contínua, envolvendo o 
tratamento mecânico e biológico das águas residuais e o tratamento das 
lamas produzidas no processo. 

Todo o sistema de tratamento será dotado de instrumentação para controlo e 
automatização, regulação, monitorização e armazenamento de dados, que 
permitirá a parametrização dos elementos necessários à otimização da 
qualidade do efluente tratado e a minimização dos custos de exploração, sem 
contudo descurar a possibilidade de operação e comando manual dos 
componentes. 

 

O acesso à ETAR tem um desenvolvimento em planta de cerca de 160 m até à 
Travessa da Corredoura e é encaixado na faixa junto ao limite do terreno 
onde será implantada a ETAR. Desenvolve-se desde a cota 150,0 m, junto ao 
portão da ETAR, ate a cota 171,5 m, na comunicação com a Travessa da 
Corredoura, apresentando uma inclinação média de 13,5 %. 

 

O emissário, de diâmetro nominal DN1000, terá início num desvio da rede 
existente, que será executado numa câmara repartidora de caudais a 
construir na cabeça do “túnel” existente na rua de Abraão, por onde 
atualmente escoa uma parte significativa dos esgotos que afluem à ETAR de 
Frossos. Será aqui assegurada a gestão dos caudais afluentes à ETAR de 
Frossos e à nova ETAR do Vale do Este, introduzindo flexibilidade no sistema 
de drenagem e tratamento gerido pela AGERE e permitindo a redução do 
risco da sua operação. 

Ao longo do traçado, o emissário receberá os efluentes que atualmente 
afluem às estações elevatórias de Abraão, Ponte Pedrinha, Grundig, City Rio e 
Lomar. 

 

Dados de dimensionamento  

A ETAR do Vale do Este será projetada para uma capacidade de tratamento 
em horizonte de projeto (HP) de 146.910 habitantes equivalentes com base 
nos parâmetros apresentados no quadro seguinte. 
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Quadro 1 – Dados básicos para o dimensionamento do projeto da nova ETAR 
(Fonte: Projeto Base – setembro de 2016).  

  

O EIA prevê valores de emissão na descarga para a ETAR do Vale do Este 
abaixo dos valores exigidos pelo quadro n.º 1 da alínea B) do Anexo I do 
Decreto-lei n.º 152/97, de 19 de julho: 

 

(1) Quadro n.º 2 da alínea B) do Anexo I do Decreto-lei n.º 152/97, de 19 de julho. 

(2) Para efeitos de garantia, o valor limite de emissão deste parâmetro deve ser alcançado em 
95% das amostras recolhidas diariamente durante pelo menos 30 dias consecutivos de 

amostragem, devendo igualmente a média geométrica destes valores ser inferior ao valor 
limite estabelecido. 

Quadro 2 – Valores limite de emissão previstos no projeto (Fonte: EIA – agosto de 2016). 

 

O meio recetor do efluente final da ETAR do Vale do Este será o rio Este, 
inserido na bacia hidrográfica do rio Ave. 

Salienta-se que, para a bacia hidrográfica do rio Ave, as condições impostas 
para a descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento, 
de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de julho, no 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 01 de agosto e no Despacho n.º 27286/2004, de 
30 de dezembro (2.ª série), são as seguintes: 
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(1) Época de estiagem: 1 de Junho a 30 de Setembro. No entanto, sempre que as condições 
meteorológicas o exigirem, poderá a mesma ser alterada após comunicação da entidade 

licenciadora 

(*) Parâmetro exigido em função da existência de ligações de efluentes industriais 

(**) Parâmetro exigido em função dos usos principais dos recursos hídricos a jusante da 
descarga 

Quadro 3 – VLE para a BH Ave (Fonte: APA/ARH-N). 

 

No que respeita às áreas de implantação do projeto, são apresentadas as 
seguintes: 

• área do terreno – 63 079,73 m2; 

• área de implantação da ETAR – 30 796,15 m2; 

• área de implantação do emissário – 9 240,07 m2; 

• área impermeabilizada – 15 601,06 m2; 

• área coberta – 10 502,57 m2; e 

• área afeta aos acessos rodoviários – 992,00 m2. 

 

O EIA prevê que a obra tenha um prazo de construção de 24 meses e que as 
frentes de trabalho da ETAR e do emissário sejam simultâneas. 

 

Síntese do procedimento 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto da ETAR do Vale do Este, 
relativo a um anteprojeto, foi submetido na plataforma do Sistema Integrado 
de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), tendo, em 30 de janeiro de 2017, 
sido notificada a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Norte (CCDR-N), que se constituiu como Autoridade de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA), de acordo com o disposto na alínea b) do ponto 1 do artigo 
8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decreto-
Lei n.º 47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e 
Lei n.º 37/2017, de 2 de junho (regime jurídico de AIA – RJAIA). 

O projeto em avaliação, relativo à implantação da Estação de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR) do Vale do Este e emissário associado, localiza-se na 
União das Freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimeiro, União das Freguesias de 
Ferreiros e Gondizalves, União das Freguesias de Lomar e Arcos, União das 
Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade e União das Freguesias de S. José de 
S. Lázaro e S. João do Souto, concelho e distrito de Braga, e o seu proponente 



 

 

 

RUA RAINHA D. ESTEFÂNIA, 251 ⋅ 4150-304 PORTO ⋅ WWW.CCDR-N.PT  
TEL.: 226 086 300    ⋅   FAX: 226 086 301   ⋅    E-MAIL: GERAL@CCDR-N.PT 

12/31

é a empresa AGERE – Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga, E.M. 

Esta tipologia de projetos está abrangida pelo RJAIA, designadamente pela 
alínea d) do n.º 11 do Anexo II, relativa a estações de tratamento de águas 
residuais (não incluídos no anexo I) ≥ 100 000 hab./eq. 

Tratando-se da construção de uma nova ETAR, a mesma é enquadrada na 
subalínea i) da alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do diploma mencionado, que 
determina que são sujeitas a AIA “Os projetos tipificados no anexo II ao 
presente decreto-lei, do qual faz parte integrante, que: i) Estejam abrangidos 
pelos limiares fixados”. 

A CCDR-N, enquanto Autoridade de AIA (AAIA), de acordo com o disposto no 
ponto 2 do artigo 9.º do RJAIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação 
(CA), constituída pelas seguintes entidades: 

− CCDR-N, que preside à CA e nomeou igualmente Técnicos especialistas 
em avaliação ambiental, em termos de Geologia e Geomorfologia, 
Paisagem, Socioeconomia, Ordenamento do Território, Uso do Solo, 
Sistemas Ecológicos, Resíduos, Ambiente Sonoro e Qualidade do Ar, ao 
abrigo das alíneas a) e i); 

− Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica 
do Norte (APA/ARH-N), nos termos da alínea b) (avaliação do descritor 
“Recursos Hídricos”) e da alínea h) (na qualidade de Entidade 
Licenciadora); 

− Direção Regional de Cultura do Norte, de acordo com o disposto na 
alínea d) (avaliação do descritor “Património”). 

A Agência Portuguesa do Ambiente está representada na CA pelo Sr. Eng.º 
Nuno Vidal (APA/ARH-N) e a DRC-N pelo Sr. Dr. Pedro Faria. 

A CCDR-Norte está representada na CA, para além da Sra. Eng.ª Andreia 
Duborjal Cabral, que preside à Comissão, pelos técnicos Sra. Arqta. Pais. 
Alexandra Duborjal Cabral, Sra. Eng.ª Alexandra Serra, Sr. Arqto. Alexandre 
Basto, Sr. Dr. António Santos, Sr. Eng.º Luís Santos, Sr. Eng.º Miguel Catarino e 
Sr. Dr. Rui Fonseca. O Sr. Eng.º Armindo Magalhães é o técnico da CCDR-N 
nomeado para promover a Consulta Pública e elaborar o respetivo Relatório, 
tal como estipulado na alínea i) do ponto 3 do artigo 8.º do RJAIA. 

De acordo com o estabelecido no ponto 5 do artigo 14.º do RJAIA, tendo o 
procedimento sido instruído a 31 de janeiro de 2017, o prazo previsto para a 
CA se pronunciar sobre a conformidade do EIA do projeto em avaliação 
terminava a 21 de março de 2017. 

Atendendo ao disposto no ponto 6 do mesmo artigo, a AAIA convidou o 
Proponente a efetuar a apresentação do projeto e respetivo EIA à CA, em 
reunião que ocorreu no dia 6 de março de 2017.  

Não obstante, verificou-se a necessidade de obter, formalmente, 
esclarecimentos/informação adicional sobre determinados aspetos do 
projeto e do EIA, pelo que, ao abrigo do ponto 8 do artigo 14.º citado, no dia 
10 de março de 2017, tendo decorrido 23 dias úteis do prazo estipulado, foi 
efetuado um Pedido de Elementos Adicionais (PEA) para efeitos de avaliação 
de conformidade do EIA, suspendendo-se o prazo de avaliação. 

No dia 22 de maio de 2017 (data limite para apresentação da resposta ao PEA 
efetuado) foi recebida na Autoridade de AIA uma solicitação, por parte do 
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Proponente, para prorrogação, até ao dia 6 de junho de 2017, do prazo para 
entrega dos elementos adicionais, tendo a mesma sido concedida, nos termos 
requeridos. 

Assim, o Aditamento ao EIA, que visa dar resposta ao PEA para efeitos de 
conformidade do EIA, deu entrada na CCDRN a 6 de junho de 2017, 
retomando-se a contagem dos prazos do presente procedimento. 

Neste seguimento, a data limite para pronúncia sobre a conformidade do EIA 
transitou para o dia 16 de junho de 2017. 

Após análise do referido Aditamento, a CA considerou não ter sido dada 
resposta cabal ao solicitado. Não obstante, e uma vez que o projeto em 
avaliação se encontra em fase de anteprojeto, a CA entendeu poder-se 
considerar estarem, genericamente, reunidas as condições necessárias para 
dar seguimento ao procedimento de avaliação de impacte ambiental. 

Concluiu-se assim que o estudo em apreço estava corretamente organizado 
no que respeita ao exercício da Avaliação de Impacte Ambiental e que estava 
de acordo com as disposições legais em vigor nesta área. A informação, 
complementada com os elementos adicionais solicitados, preenche 
genericamente os requisitos do índice de matérias a analisar e que constam 
do Anexo V do RJAIA. 

Neste pressuposto, a Autoridade de AIA declarou, a 16 de junho de 2017, a 
conformidade do EIA, prosseguindo o procedimento de AIA a sua tramitação 
nos moldes previstos na legislação, sendo a data limite para a sua conclusão o 
dia 15 de setembro de 2017. 

A 16 de junho de 2017, aquando do envio da Declaração de Conformidade do 
EIA, para conhecimento do proponente, foram ainda solicitados elementos 
complementares no âmbito do descritor Recursos Hídricos, tendo sido 
prestada resposta satisfatória em tempo. 

A CA efetuou uma visita ao local do projeto no dia 7 de julho de 2017, tendo 
sido acompanhada pelo Proponente.  

Ao abrigo do ponto 10 do artigo 14.º do RJAIA, foram solicitados pareceres à 
Câmara Municipal de Braga, à Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Norte (DRAP-N) e ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, IP 
(ICNF), tendo as respetivas pronúncias sido consideradas no âmbito desta 
avaliação. 

A Consulta do Público decorreu entre os dias 26 de junho e 21 de julho de 
2017, num total de 20 dias úteis de consulta. Durante este período de 
Consulta Pública foi registada uma exposição de um cidadão, através do 
Portal Participa, conforme Relatório da Consulta Pública, cujo teor foi tido em 
consideração neste Parecer. 

A taxa devida pelo procedimento de AIA, conforme disposto no artigo 49.º do 
RJAIA, nos moldes da alínea n) do n.º 3 do artigo 8.º do diploma, e conforme 
estabelecido pela Portaria n.º 368/2015, de 19 de outubro, foi liquidada em 
tempo útil. 

O Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação, o Relatório de Consulta 
Pública e a Proposta de DIA foram remetidos ao proponente, a 1 de setembro 
de 2017 (correspondendo ao 90º dia do procedimento de AIA), para efeitos 
de audiência prévia, ao abrigo do n.º 1 do artigo 17.º do RJAIA, tendo sido 
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suspenso o prazo do procedimento de AIA. Face à data de notificação do 
Proponente (a 4 de setembro de 2017), o prazo limite para apresentação de 
alegações terminava a 18 de setembro de 2017. Nada tendo sido comunicado 
à Autoridade de AIA neste âmbito, retomou-se, no dia útil seguinte, a 
contagem do prazo, correspondendo ao 91º dia do procedimento de AIA. 

Assim, e tendo em consideração a suspensão do prazo para efeitos de 
audiência prévia, a data limite para exaração da DIA é o dia 2 de outubro de 
2017. 

 

Síntese dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas 

Tal como referido, ao abrigo do ponto 10 do artigo 14.º do RJAIA, foram 
solicitados pareceres à Câmara Municipal de Braga, à Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) e ao Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas, IP (ICNF). Os referidos pareceres foram recebidos 
em tempo e podem ser consultados, na íntegra, no Anexo I ao Parecer 
Técnico Final da Comissão de Avaliação. 

 

A Câmara Municipal de Braga, no parecer emitido, apresenta uma breve 
síntese da análise efetuada ao EIA, salientando os principais impactes 
previstos com a implementação do projeto. Considera ainda que, do ponto de 
vista das condições ambientais e sociais, as melhorias indiretas que se 
perspetivam para os rios Torto e Cávado com a divisão dos efluentes e 
encaminhamento para as duas bacias hidrográficas (Este e Cávado) fazem 
deste projeto uma mais-valia para o Município de Braga. Avança algumas 
medidas de minimização para a fase de obra, que foram contempladas no 
Técnico Final da Comissão de Avaliação e nesta DIA. 

 

A DRAP-N considera que, face ao objetivo do projeto, ao facto de se inserir 
num espaço de periferia urbana e do EIA não referir objetivamente a 
existência de atividade pecuária na área de implantação, a ocorrência de 
situações que possam colidir com o conceito referido no n.º 2 do artigo 2.º da 
Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho, tem uma probabilidade reduzida ou 
pontual, não constituindo motivo de incompatibilidade com a eventual 
autorização da ETAR de Vale do Este. 

 

Relativamente à pronúncia do ICNF, salienta-se que, da análise efetuada ao 
EIA, o projeto não incide sobre áreas submetidas ao Regime Florestal, com 
Arvoredo Classificado, em Áreas Protegidas da RNAP ou territórios 
englobados na Rede Natura 2000. 

Informa também, no que respeita a matéria florestal, que a aplicação e 
verificação do cumprimento da legislação relativa ao Sistema de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios e a Povoamentos Florestais Percorridos por 
Incêndios nos últimos 10 anos competem à entidade licenciadora (no caso 
concreto, a Agência Portuguesa do Ambiente), chamando a atenção para a 
obrigatoriedade do cumprimento do Decreto-Lei n.º 124/2006, na sua 
redação atual. 

Informa ainda que, no caso de existência de espécies protegidas (azevinho 
espontâneo, sobreiro e azinheira) na área do projeto e cuja afetação se 
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preveja, deverá ser cumprido o estabelecido na legislação em vigor (Decreto-
Lei n.º 423/89, de 4 de dezembro; Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho) e solicitada ao ICNF a 
devida autorização para o seu corte ou arranque nos termos dos diplomas 
suprarreferidos. 

Tendo em consideração o exposto ao longo do Parecer Técnico Final da CA, 
designadamente a apreciação efetuada em sede da avaliação dos fatores 
ambientais considerados, bem como as condicionantes, elementos a 
apresentar em sede de RECAPE, medidas de compensação e minimização, e 
planos de monitorização avançados nesta DIA, entende-se que as 
preocupações transmitidas por estas entidades estão devidamente 
acauteladas. 

 

Síntese do resultado da 
consulta pública e sua 
consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei 
n.º 47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e Lei 
n.º 37/2017, de 2 de junho, a Consulta Pública decorreu entre os dias 26 de 
junho e 21 de julho de 2017, num total de 20 dias úteis de consulta. 

 

Síntese dos resultados da Consulta Pública 

Durante este período foi registada uma exposição de um cidadão, através do 
Portal Participa. A referida exposição chama a atenção para a importância 
das manchas de Carvalhos e Sobreiros existentes, solicitando a sua 
transplantação ou a alteração da localização do projeto em avaliação. 

 

Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão 

O aspeto focado foi devidamente analisado e considerado no âmbito dos 
descritores Ecologia e Uso do Solo e Ordenamento do Território, nos termos 
constantes do Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação. 

 

Informação das 
entidades legalmente 
competentes sobre a 
conformidade do projeto 
com os instrumentos de 
gestão territorial, as 
servidões e restrições de 
utilidade pública e de 
outros instrumentos 
relevantes 

No tocante aos aspetos de Ordenamento do Território, constata-se que o 
projeto é compatível com as disposições estabelecidas nos IGT em vigor. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão 

Da avaliação efetuada, e face aos pareceres setoriais emitidos, verifica-se 
que: 

- Relativamente à Geologia e Geomorfologia, são esperados impactes na fase 
de construção, decorrentes das ações de escavação e movimentação de 
terras, considerados negativos, significativos, permanentes, certos e 
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irreversíveis; 

- No que se refere aos Recursos Hídricos, verifica-se que os impactes se farão 
sentir ao nível da erosão, alteração dos cursos das linhas de água e das 
condições atuais de escoamento, e poluição difusa. Estes decorrem, 
essencialmente, das ações da fase de construção, sendo negativos e 
maioritariamente significativos. Durante a fase de exploração, os principais 
impactes serão decorrentes da presença física do emissário, situações de 
acidente e avaria e da descarga de águas residuais não tratadas. 

Não obstante o projeto induzir impactes negativos e significativos sobre os 
recursos hídricos, considera-se que os mesmos são passíveis de serem 
mitigados. 

Destaca-se a ocorrência da divisão dos efluentes atualmente encaminhados 
para a ETAR de Frossos, permitindo a descarga das águas residuais tratadas 
em duas bacias hidrográficas distintas (Rio Cávado e Rio Ave), com a redução 
do volume de efluente descarregado em zona sensível (rio Torto/ ribeira de 
Panóias), considerado um impacte positivo significativo; 

 

- Relativamente à Qualidade do Ar, o impacte na fase de construção – 
aumento significativo da emissão de poeiras e partículas em suspensão – é 
negativo, significativo, temporário, incerto e reversível, mas minimizável. Na 
fase de exploração, e tendo em consideração a instalação de um sistema de 
desodorização (tratamento das principais fontes de odores através de um 
processo de ventilação associado), os impactes na qualidade do ar não são 
significativos; 

 

- No que diz respeito ao fator ambiental Ruído, o impacte no ambiente 
sonoro gerado pelo projeto na envolvente, define-se, de um modo geral, 
como negativo, pouco significativo e de magnitude reduzida; 

 

- Quanto ao Uso do Solo e Ordenamento do Território, os impactes na fase de 
construção, decorrentes de eventuais derrames, são negativos mas pouco 
significativos dada a incerteza associada. No que respeita ao uso florestal e às 
implicações sobre o uso agrícola, os impactes são negativos diretos, certos, 
permanentes, de magnitude reduzida e pouco significativos a significativos, 
respetivamente. 

Durante a fase de exploração, os principais impactes, decorrentes de 
eventuais acidentes e indisponibilidade dos solos para outros fins, são, 
maioritariamente, negativos, pouco significativos e de magnitude reduzida, 
uma vez que serão afetados maioritariamente solos com aptidão agrícola 
moderada; 

 

- No que concerne ao fator ambiental Ecologia, na fase de construção, 
resultarão, previsivelmente, impactes tais como a redução da área ocupada 
pelas Unidades de Vegetação devido à destruição do coberto, a compactação 
do solo (destruição do coberto vegetal, inviabilização da regeneração 
natural), e a alteração das características químicas do solo e afetação da 
vegetação e da qualidade da água, o aumento dos níveis de mortalidade das 
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espécies, o afugentamento de espécies devido à perturbação e alterações 
fisiológicas em alguns exemplares de espécies mais sensíveis por degradação 
da qualidade da água e/ou solo, nas zonas de implantação da ETAR e da 
implantação do emissário, respetivamente. 

No que respeita à Fauna, Flora e Vegetação, os impactes são classificados, na 
sua maioria, como negativos, significativos, certos, sendo minimizáveis no 
troço do emissário, mas não minimizáveis na zona de implantação da ETAR. 

No âmbito da fauna, os impactes assumem um carácter negativo, direto e 
pouco significativo, sendo alguns temporários e outros permanentes, mas 
minimizáveis. 

Os impactes associados à fase de exploração prendem-se com ações, tais 
como a circulação de veículos e máquinas afetas à atividade na ETAR e 
manutenção do emissário, que se consideram negativos, pouco prováveis e 
pouco significativos. A ocorrência de derrames acidentais de afluentes à ETAR 
constitui um impacte negativo significativo, mas minimizável através do 
cumprimento de normas de segurança. 

Não obstante, a esperada redução dos níveis de poluição no rio Este e a 
requalificação das suas margens, poderão potenciar o aparecimento de novas 
espécies de aves associadas ao meio aquático, na zona da ETAR, o que 
constitui um impacte positivo; 

 

- Relativamente à Socioeconomia, para a fase de construção, os impactes 
negativos do projeto são pouco significativos, uma vez que, para além do 
caráter temporário dos incómodos causados, são minimizáveis, excetuando-
se a afetação permanente de área florestal de produção e agrícola, 
nomeadamente, de área de vinha. Como impactes positivos, considerados 
significativos, salientam-se os efeitos no emprego e na dinamização de 
economia. Destaca-se ainda o contributo para a resolução da atual situação 
limite operacional do sistema “Cidade”, responsável pelo tratamento de 73% 
da totalidade de efluentes produzidos no Município de Braga; 

 

- No que respeita à Paisagem, na fase de construção, as ações consideradas 
mais impactantes relacionam-se com a movimentação de terras, a presença 
de estaleiros, e o depósito de materiais, consideradas, na generalidade, como 
causa de impactes negativos, diretos, certos, locais, pouco significativos a 
significativos, mas temporários. 

Na fase de exploração, os impactes relacionam-se com a presença física da 
ETAR, havendo uma mitigação eficaz dos impactes visuais através da 
implementação do Projeto de Integração Paisagística (PIP); 

 

- Relativamente ao Património Cultural, em termos gerais não é expectável 
que o projeto venha a acarretar impactes significativos sobre ocorrências 
patrimoniais; 

 

- No que se refere aos Resíduos, na fase de construção, dada a produção, 
armazenamento e gestão de resíduos, os impactes são considerados 
negativos, significativos, diretos, certos, temporários, reversíveis e locais. 
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Para a fase de exploração, os impactes são classificados como negativos, 
permanentes, certos, locais, mas minimizáveis e não significativos, face à 
implementação de um sistema de gestão ambiental que irá garantir uma 
correta gestão dos resíduos e envio para destino adequado. 

 

Assim, tendo em consideração os impactes positivos identificados e uma vez 
que os impactes negativos acima referidos podem ser, na sua generalidade, 
passíveis de minimização, propõe-se a emissão de decisão favorável, 
condicionada ao cumprimento dos termos e condições impostas no presente 
documento. 

 

Índice de avaliação 
ponderada dos impactes 
ambientais 

Na sequência da avaliação desenvolvida, e em cumprimento do disposto no 
n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as 
alterações e redação produzidas pelos Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 
março, Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e Lei n.º 37/2017, de 2 de 
junho, procedeu-se à determinação do índice de avaliação ponderada de 
impactes ambientais, tendo sido obtido um resultado de 4. 

 

Condicionantes 

1. Obtenção do Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) de descarga junto da Agência 
Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Norte (APA/ARH-N) e 
implementação da monitorização estipulada no mesmo. 

2. Cumprimento dos Valores Limite de Emissão (VLE) constantes no Quadro 3 desta DIA, tendo em 
conta que, para a bacia hidrográfica do rio Ave, as condições impostas para a descarga das águas 
residuais em condições normais de funcionamento, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 
152/97, de 19 de julho, no Decreto-Lei n.º 236/98, de 01 de agosto e no Despacho n.º 27286/2004 
(2.ª série) são as apresentadas no referido quadro. Salienta-se, desde já, que estas condições de 
descarga poderão vir a ser alteradas em função da evolução da qualidade do meio recetor, que 
deverá atingir o Bom estado/potencial ecológico ou de outras restrições de utilização local que o 
justifiquem. 

3. Garantia de que as intervenções previstas e a rejeição das águas residuais da ETAR do Vale do Este no 
rio Este não afetem o estado da massa de água e que assegurem o cumprimento dos pressupostos da 
Diretiva Quadro da Água (DQA), nem afetem a compatibilidade com outros usos dos recursos 
hídricos, nomeadamente captações de água superficial existentes na zona de influência do projeto. 

4. Garantia, sempre que necessário, do desvio de parte do efluente à nova ETAR do Vale do Este, por 
encaminhamento à ETAR de Frossos, através de dispositivos que permitem a divisão hidráulica e, 
consequentemente, de cargas. A instalação de uma câmara de manobras para gestão de caudais 
entre a linha Este e a linha Cávado, deverá permitir garantir a segurança necessária para a gestão de 
caudais e cargas de ambas as descargas nas linhas de água, de forma a não comprometer a qualidade 
das massas de água a jusante. 

5. Garantia da estabilidade do leito e margens do rio Este, sendo que, da instalação do emissário e do 
coletor de descarga no rio Este não poderão resultar alterações topográficas da margem nem 
agravamento das condições de escoamento. 

6. Compatibilização com as intervenções previstas pela Câmara Municipal de Braga, na UOPG25 – 
Parque Oeste, nomeadamente a criação de uma bacia de retenção, o alargamento do leito do rio Este 
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e a constituição de um percurso pedonal/ciclável associado ao traçado do emissário. 

7. Apresentação de Plano de Monitorização das Emissões Gasosas do Sistema de Cogeração para a fase 
de exploração (após o 1.º ano), que deverá ser entregue no prazo de 2 meses após obtenção dos 
resultados das segundas medições das emissões atmosféricas associadas ao sistema de cogeração, a 
realizar durante o primeiro ano de laboração, de acordo com o Decreto-Lei 78/2004, de 3 de Abril. 

Elementos a apresentar em sede de RECAPE 

1. Confirmação da existência, no terreno, da captação de água particular referida no EIA, na 
caracterização da situação de referência do descritor “Recursos Hídricos”, identificada como a mais 
próxima do projeto, localizada no rio Este, a cerca de 13 m do emissário. 

2. Estudo pormenorizado do balanço de terras, resultante das ações de movimentação de terras, 
incluindo a quantificação do volume de terra viva e a previsão, devidamente justificada, dos locais de 
deposição temporária e destino final das terras excedentárias, caso aplicável. 

3. No âmbito do fator ambiental Ambiente Sonoro, deverão ser consideradas as medidas e/ou 
recomendações de aspetos a estudar em maior detalhe e/ou de estudos adicionais a realizar na fase 
de projeto de execução ou de acompanhamento de obra, nomeadamente a identificação de todos os 
recetores sensíveis, caracterização com medições acústicas dos recetores em que previsivelmente 
serão ultrapassados os critérios acústicos legais, referência às principais fontes sonoras presentes, 
verificação se as distâncias dos recetores ao projeto estão corretas. 

4. Identificação em cartografia a escala adequada, das áreas de silvado e de vegetação arbórea-
arbustiva que serão eliminadas no decurso da fase de construção e quantificação das superfícies 
abrangidas. 

5. Representação cartográfica, a escala adequada, com identificação da localização dos principais 
espécimes da flora protegidas, nomeadamente de sobreiros.  

6. Representação cartográfica, a escala adequada, com identificação da localização das espécies 
exóticas invasoras, bem como um plano de erradicação das mesmas. 

7. Plano de requalificação da mancha florestal localizada na zona Este da área a intervencionar, com 
espécies características de carvalhal autóctone. 

8. Projeto de Integração Paisagística (PIP), cuja solução deverá: 

– ser desenvolvida em conjunto com a solução arquitetónica e funcional do projeto de execução 
global; 

– garantir, após a instalação do emissário de descarga, a restituição da topografia natural da 
margem e a estabilidade do talude marginal; 

– prever a requalificação/adensamento da galeria ripícola, integrando uma escolha criteriosa das 
espécies tendo em conta os objetivos valorização e potenciação das condições ecológicas locais e 
da paisagem e de incremento da fauna e da biodiversidade; 

– prever uma cortina arbórea, ou outro tipo de solução mais eficaz, que promova a integração dos 
edifícios da ETAR na paisagem, de modo a diminuir o impacte visual destas infraestruturas. 

 

O PIP deverá conter, entre outros, os seguintes documentos base: 

– memória descritiva e justificativa da solução; 

– plano geral; 

– plano de plantação e/ou sementeiras; 
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– mapa de medições; 

– orçamentação; 

– plano de manutenção. 

9. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, que deverá incluir e definir todas as ações e medidas 
ambientais a cumprir ao longo da execução da obra, bem como uma planta de condicionantes à 
escala 1:5.000, em que sejam cartografadas as áreas de trabalho, de estaleiro e de acessos. Deverá 
ainda incluir uma breve memória descritiva com o cronograma definitivo dos trabalhos e com a 
listagem das medidas de minimização a considerar nas atividades em estaleiro e frentes de obra, 
incorporando todos os aspetos referidos no Parecer Final Técnico da Comissão de Avaliação. O 
programa deverá ser incluído nos Cadernos de Encargos e nos Contratos de Adjudicação que venham 
a ser produzidos pelo Proponente, para efeitos da construção da ETAR e emissário, por forma a 
garantir a implementação das Medidas de Minimização e Compensação e dos Planos de 
Monitorização. 

 

Medidas de minimização/potenciação/compensação 

As medidas previstas para a fase de conceção do projeto de execução devem ser integradas no projeto a 
apresentar. 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de construção devem constar no respetivo caderno de 
encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, 
para efeitos de concretização do projeto. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção e de 
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o 
desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação.  

 

FASE DE CONCEÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

1. O projeto de execução deverá garantir a minimização da afetação de afloramentos rochosos e deverá 
ser demonstrado, nesta sede, essa mesma minimização. 

2. Relativamente ao traçado do emissário, deve ser encontrada alternativa à afetação do sítio integrado 
no Lugar de Vilar, afastando-o relativamente à zona ribeirinha em que se localizam as edificações e 
ruínas de habitações e antigos moinhos de água. 

3. As águas pluviais no local da obra deverão ser encaminhadas para um sistema de recolha e filtragem, 
de modo a que a escorrência e deposição de materiais e sedimentos no leito e margens do rio Este 
sejam a menor possível. 

 

FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

4. Deverão ser promovidas ações de informação à população local, sobre a localização, os objetivos, os 
benefícios e os impactes negativos associados ao projeto, bem como sobre a duração e 
calendarização prevista para o mesmo, no sentido de favorecer um maior grau de adesão ao projeto 
e de aceitação dos custos sociais gerados.  

5. Deverá ser elaborado um plano de desvios de trânsito e de percursos alternativos para a circulação 
rodoviária e pedonal, em articulação com a entidade competente, que garanta a menor perturbação 
possível em termos de mobilidade da população, principalmente dos transportes coletivos que 
existem na envolvente imediata da ETAR. 
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6. Deverão ser colocados painéis informativos e esclarecedores sobre o projeto em causa, os seus 
objetivos, constrangimentos e incómodos, que deverão, ainda, incluir um contacto para o 
esclarecimento de dúvidas relacionadas com a obra e o projeto. 

7. Delimitar as zonas do estaleiro, de parqueamento de viaturas e dos depósitos temporários de terras. 

8. Tendo em consideração que serão utilizadas técnicas de desmonte a fogo junto a um viaduto da 
Ascendi, deverão ser acauteladas todas as medidas de segurança, bem como, efetuado o devido 
licenciamento junto da Câmara Municipal de Braga. 

 

FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA 

9. Garantir as condições de estabilidade geotécnica dos terrenos. 

10. Limitar as movimentações de terra ao efetivamente indispensável e evitar a ocorrência de situações 
em que o solo permaneça a descoberto durante largos períodos de tempo, de modo a evitar a sua 
contaminação. Por este motivo as obras devem decorrer faseadamente, de modo a evitar a que logo 
após uma ação de desmate e decapagem arranquem os trabalhos de revestimento. Estas ações 
devem ser realizadas sucessivamente, em curtos trechos, evitando o desmate de extensas áreas de 
uma só vez. 

11. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o seu 
deslizamento. 

12. 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 da área de intervenção). 

13. Ao nível da proteção das águas subterrâneas, as descargas de restos de óleos, combustíveis e 
lavagem de máquinas provenientes de equipamentos utilizados, deverão ser efetuadas em locais 
predestinados, pré-definidos quando do estabelecimento do estaleiro e recolhidos e transportados 
para local adequado. Em caso de derrame acidental é necessário proceder à sua imediata limpeza. 

14. Impermeabilização do solo nas áreas onde se prevê o manuseamento de materiais poluentes e 
geração de águas contaminadas. Estas áreas devem ter uma drenagem própria para uma fossa 
estanque, para tratamento posterior. Deve ser evitado o mais possível a transferência de solos de uns 
locais para outros. 

15. Implementar um programa eficaz de humedecimento dos locais da obra com maior incidência 
durante a época seca, de forma a reduzir o levantamento de poeiras provenientes da movimentação 
das máquinas. 

16. Os acessos aos locais da obra e às zonas de estaleiros deverão ser mantidos limpos através de 
lavagens regulares dos rodados das máquinas e dos veículos afetos à obra. Esta lavagem deverá ser 
realizada num local impermeabilizado e com drenagem separativa para um tanque de sedimentação. 

17. Deve proceder-se à cobertura de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento, quer nos 
depósitos estacionários, quer durante o movimento de cargas de camiões ou outros. 

18. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 
armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra. 

19. Salvaguardar, durante o período da obra, o maior número possível de árvores, minimizando a 
quantidade sujeita a abate, sempre que possível. As ações pontuais de desmatação, destruição do 
coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente 
indispensáveis para a execução da obra. 
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20. A calendarização e o planeamento das atividades de desmatação deverão ter em consideração os 
períodos de maior vulnerabilidade das espécies de fauna, tais como períodos de reprodução e de 
hibernação e época de nidificação das aves, evitando as atividades mais lesivas. Estas ações devem, 
portanto, ser evitadas durante os meses da Primavera e início do Verão (março a julho). 

21. As intervenções a realizar no troço do emissário a instalar ao longo do rio Este deverão ser 
executadas de montante para jusante para maximizar as hipóteses de fuga da fauna. 

22. No Salgueiral as mobilizações deverão ser evitadas e sempre que seja necessário a destruição do 
coberto deverão, logo após a execução da obra, ser realizadas ações para adensar o salgueiral e 
incluir algumas espécies arbustivas como Salix atrocinerea e Sambucus nigra. 

23. No Amial as mobilizações deverão reduzidas e, nos casos em que o subcoberto seja colonizado por 
silvado, deverá ser realizada uma limpeza e, caso se justifique, realizar o adensamento destas 
formações vegetais através da plantação de Frangula alnus, Sambucus nigra e Crataegus monogyna. 

24. Nas ações de desmatação deverão ser tomadas medidas para evitar a propagação das espécies 
invasoras existentes na área do projeto, nomeadamente as acácias. 

25. Evitar o abate de espécies com estatuto de proteção e/ou protegidas. No caso de existência de 
espécies protegidas (azevinho espontâneo, sobreiro e azinheira) na área do projeto e cuja afetação se 
preveja deverá ser cumprido o estabelecido na legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 423/89, de 4 de 
dezembro; Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 
de junho) e solicitada ao ICNF a devida autorização para o seu corte ou arranque nos termos dos 
diplomas suprarreferidos.  

26. Deverá ser montado um sistema de encaminhamento e resposta de queixas, reclamações e 
sugestões, de modo a permitir aferir o grau de incomodidade percecionado pela população 
(residente e flutuante) e equacionar a necessidade de implementação de novas medidas. 

27. Caso se preveja a “afetação de serviços” (luz, agua, gás) deverá ser comunicada aos utentes com a 
devida antecedência e com informação (período e duração da afetação, etc.) que permita aos utentes 
aumentar a perceção de controlo e gerir a situação de incomodidade no seu quotidiano. 

28. Nas zonas mais próximas de habitações, indústria e/ou serviços deverão ser colocados tapumes com 
tratamento estético alusivo à futura ETAR. 

29. Sinalização, registo e memória descritiva de elementos patrimoniais. 

30. Acompanhamento arqueológico geral da obra. 

31. Implementação de um Plano de Gestão dos Resíduos, para a fase de construção, que contemple: a 
adoção de boas práticas ambientais, reduzindo a quantidade de resíduos gerados e reutilizando, 
sempre que possível, os resíduos produzidos; a identificação e caracterização completa de todos os 
resíduos gerados; a sua correta triagem, preferencialmente no lugar de produção; a criação de um 
Parque de Armazenamento de Resíduos, que assegure o seu adequado acondicionamento e 
armazenamento, prevendo os meios de contentorização em número e quantidade apropriados; e o 
envio dos resíduos produzidos a destino final, para entidades/instalações devidamente licenciadas 
para a valorização, tratamento e eliminação ou reutilização dos vários tipos de resíduos produzidos.  

32. Realização de ações de sensibilização periódicas aos trabalhadores afetos à obra, alertando para a 
necessidade do cumprimento dos aspetos de índole ambiental. Deverá ser efetuado um registo das 
ações de formação ministradas. 

33. Após a colocação do emissário na margem do rio Este, deverão ser garantidas as condições naturais 
da margem, e, nos casos onde tal não seja possível, deverá recorrer-se a técnicas artificiais de 
renaturalização das margens. 
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34. Descompactação e arejamento do solo após remoção das infraestruturas e término das obras. 

35. Dado que durante a intervenção na área da ETAR será necessária a destruição do coberto florestal 
carvalhal e pinhal, a mancha florestal de carvalhal com pinhal existente a Este da área a 
intervencionar, deverá ser requalificada com espécies características de carvalhal, nomeadamente 
com as espécies Quercus robur, Quercus suber, Cytisus multiflorus, C. striatus, Daboecia cantabrica, 
Erica umbellata e Ulex latebrateatus e deverá proceder-se à erradicação manual de Tradescantia 
fluminensis, de acordo com os elementos a apresentar em sede de RECAPE. 

 

 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

36. . Garantir as condições de estabilidade geotécnica dos terrenos. 

37. Garantir a manutenção da barreira arbórea em torno da ETAR. 

38. Deve ser estabelecido um caminho para monitorização e/ou reparação das estruturas e mantê-lo 
operacional para que não exista necessidade de se perturbar o sistema a cada deslocação. 

39. Os taludes das margens do rio e da ETAR devem ser regularmente inspecionados e, para além da 
verificação em termos de estabilidade, deverá ser controlado o aparecimento de quaisquer rebentos 
de espécies invasoras, que devem ser sistematicamente removidos. 

40. Manutenção e garantia de sucesso de instalação do PIP, através da implementação do plano de 
manutenção que vier a ser aprovado pela Autoridade de AIA. 

41. Proceder à implementação de um Plano de Gestão de Resíduos, que defina medidas capazes de 
reduzir a quantidade de resíduos e que promova uma correta gestão dos resíduos produzidos, com o 
seu armazenamento e destino final adequados, privilegiando a valorização em detrimento da 
eliminação. 

 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

42. Previamente à desativação do projeto, deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, para aprovação, 
um Plano de Gestão Ambiental específico para aquela fase. 

Planos de monitorização/acompanhamento ambiental/outros 

1. Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos 

Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais 

Pontos de Monitorização 

A localização dos quatro (4) pontos de monitorização consta na Figura seguinte. 

Ponto 1 – Rio Este, a montante da confluência com o Ribeira da Veiga (Lat: 41.522005º |Lon:  
-8.435211º) 

Ponto 2 – Ribeira da Veiga (Lat: 41.520587º | Lon: -8.434869º) 

Ponto 3 – Rio Este, após confluência com a Ribeira da Veiga (Lat: 41.521458º | Lon: -8.441284º) 

Ponto 4 – Rio Este, a jusante da descarga do efluente tratado da ETAR do Vale do Este (Lat: 41.520046º | 
Lon: -8.445017º) 



 

 

 

RUA RAINHA D. ESTEFÂNIA, 251 ⋅ 4150-304 PORTO ⋅ WWW.CCDR-N.PT  
TEL.: 226 086 300    ⋅   FAX: 226 086 301   ⋅    E-MAIL: GERAL@CCDR-N.PT 

24/31

 

Figura 5 – Localização dos 4 pontos de monitorização na ribeira da Veiga e no rio Este (Fonte: AGERE – julho de 2017). 

 

Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar são os constantes no Quadro 4. 

PARÂMETRO UNIDADE 

Temperatura* ºC 

Oxigénio dissolvido* mg/L O2 

Taxa de saturação O2* % O2 

Turvação NTU 

SST mg/L 

CBO5 mg/L O2 

TOC mg/L C 

Condutividade µS/cm 

pH Escala de Sorensen 

Alcalinidade mg/L CaCO3 

Nitratos mg/L NO3 

Nitritos mg/L NO2 

Azoto Amoniacal mg/L NH4 

N total mg/L N 

P total mg/L P 

Fosfatos mg/L P 

Dureza mg/L CaCO3 

Coliformes fecais NMP/100 mL 

  

* Parâmetro realiza-se à superfície 

Quadro 4 – Parâmetros a monitorizar nos recursos hídricos superficiais (Fonte: APA/ARH-N). 

 

Frequência/periodicidade 

Devem ser realizadas campanhas de amostragem trimestrais. A primeira campanha deverá ocorrer 
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imediatamente antes da fase de arranque e a seguinte realizar-se um mês após a primeira, devendo as 
campanhas subsequentes assumir a periodicidade trimestral estipulada. 

 

Técnicas e métodos 

As técnicas e métodos de análise adotados para as determinações analíticas dos parâmetros físico- 
-químicos devem ser compatíveis com as exigidas no Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, no 
Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto e no Decreto-Lei n.º 
218/2015, de 7 de outubro. 

 

Monitorização da Qualidade do Efluente à entrada da ETAR e após tratamento 

Deverão ser realizadas campanhas de amostragem e análise das águas residuais à entrada da ETAR 
(afluente) e do efluente tratado, a jusante das linhas de tratamento, à saída do último órgão do sistema, 
durante as fases de arranque e exploração da ETAR, nos termos da matriz expressa no Quadro 5. 

Para o efluente tratado, essas campanhas de amostragem deverão permitir o cumprimento ao estipulado 
no Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de julho (Diploma PRTR – “Registo de Emissões e Transferências de 
Poluentes”), alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/2011, de 10 de janeiro e às orientações sobre esta matéria a 
disponibilizar na página eletrónica da Agência Portuguesa do Ambiente.  

A periodicidade mínima de monitorização dos poluentes PRTR definidos no Quadro 5 é semestral, 
devendo a primeira recolha (composta de 24h) ser realizada no período de janeiro-março e a segunda 
recolha (composta de 24h) ser referente ao período de junho-agosto. 

 

Local de amostragem Parâmetro 
Frequência de 
amostragem 

Tipo de 
amostragem 

Entrada e Saída pH Quinzenal Composta (i) 

Entrada e Saída Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) Quinzenal Composta (i) 

Entrada e Saída Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) Quinzenal Composta (i) 

Entrada e Saída Total de Partículas Sólidas em Suspensão 
(mg/L) 

Quinzenal Composta (i) 

Saída Coliformes fecais (NMP/100 mL) Quinzenal* Pontual 

Entrada e Saída Azoto total (mg/L N) Mensal Composta (i) 

Entrada e Saída Fósforo total (mg/L P) Mensal Composta (i) 

Saída Carbono Orgânico Total (mg/L C) Mensal Composta (i) 

Saída Níquel total (mg/L Ni) Semestral Composta (i) 

Saída Zinco (mg/L Zn) Semestral Composta (i) 

Saída Fluoretos (mg/L F) Semestral Composta (i) 

Saída Arsénio total (mg/L As) Semestral Composta (i) 

Saída Cádmio total (mg/L Cd) Semestral Composta (i) 

Saída Chumbo total (mg/L Pb) Semestral Composta (i) 

Saída Cianetos totais (mg/L CN) Semestral Composta (i) 

Saída Cobre total (mg/L Cu) Semestral Composta (i) 

Saída Crómio total (mg/L Cr) Semestral Composta (i) 
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Saída Fenóis (mg/L C6H5OH) Semestral Composta (i) 

Saída Mercúrio total (mg/L Hg) Semestral Composta (i) 

Saída Triclorometano (clorofórmio) (mg/L) Semestral Composta (i) 

Saída Tricloroetileno (µg/L) Semestral Composta (i) 

Saída Cloretos (mg/L Cl) Semestral Composta (i) 

Saída 1,2-Dicloroetano (DCE) (mg/L) Semestral Composta (i) 

Saída Tetracloroetileno (µg/L) Semestral Composta (i) 

Saída Nonilfenóis e nonilfenóis etoxilados (µg/L) Semestral Composta (i) 

Saída Ftalato de di-(2-etil-hexilo) (µg/L) Semestral Composta (i) 

Saída Octilfenóis e octilfenóis etoxilatos (µg/L) Semestral Composta (i) 

Saída Diurão (µg/L) Semestral Composta (i) 

Saída Isoproturão (µg/L) Semestral Composta (i) 

Saída Diclorometano (µg/L) Semestral Composta (i) 

Saída Tetraclorometano (µg/L) Semestral Composta (i) 

Amostragem composta – representativa da água residual descarregada, recolhida durante um período de 24 horas: (i) com 
intervalos máximos de 1 hora 

(*) Monitorização quinzenal do parâmetro Coliformes fecais (NMP/100 mL) em época de estiagem: 1 de junho a 30 de setembro. 
No entanto, sempre que as condições meteorológicas o exigirem, poderá a mesma ser alterada após comunicação da entidade 

licenciadora. 

Quadro 5 – Matriz de monitorização das águas residuais à entrada da ETAR (afluente) e do efluente tratado (Fonte: APA/ARH-N). 

 

Método analítico 

Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 
2009/90/CE, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. 

 

2. Plano de Monitorização da Qualidade do Ar 

Monitorização dos compostos odoríferos 

Durante o primeiro ano de funcionamento da ETAR, a monitorização da intensidade dos odores deverá 
ser realizada com uma periodicidade semestral. As monitorizações a realizar devem ser complementadas 
com o registo das condições meteorológicas prevalecentes, os tipos de odores percebidos, a intensidade 
do odor e a frequência de ocorrência dos eventos de odor e devem ser efetuadas junto das habitações ou 
aglomerados populacionais mais próximos à ETAR. Os resultados obtidos deverão ser comparados com os 
valores guia e/ou valor limite para os níveis de concentração de odor dos poluentes Sulfureto de 
Hidrogénio (0,1 mg/N m3), Mercaptanos (0,07 mg/N m3), Aminas voláteis (0,03 mg/N m3) e Amoníaco (1 
mg/N m3), regulamentados pelos métodos de quantificação holandeses, conforme sugerido no estudo, e 
tendo por base o guia para a Avaliação de Impacte Ambiental de Estações de Tratamento de Águas 
Residuais da Agência Portuguesa do Ambiente. Tendo em conta que se “verifica uma alternância do 
regime de ventos entre o Verão e o Inverno com predominância dos ventos de Sudoeste e Sul” para o 
local em apreciação, as medições da intensidade dos odores devem ser realizadas de forma a registar 
valores de concentração para aquelas duas estações. O estudo não prevê nenhum regime de 
monitorização da intensidade dos odores após o primeiro ano de funcionamento da ETAR. No entanto, 
recomenda-se que a monitorização dos valores da emissão dos poluentes seja realizada para lá daquele 
período, com frequência a definir após os resultados obtidos no primeiro ano de exploração da ETAR. 
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Monitorização das emissões gasosas do sistema de cogeração 

Para se avaliar e caracterizar as condições de transporte e dispersão dos poluentes em ambiente real na 
envolvente da unidade em análise, no período imediatamente posterior ao arranque da ETAR, deve ser 
realizada pelo menos uma medição da concentração de CO, SO2, NOx e PTS, assim como de todos os 
outros poluentes que fazem parte do sistema de desodorização, nomeadamente, Sulfureto de 
Hidrogénio, Amoníaco e Metilmercaptanos. Cumulativamente, no primeiro ano de laboração, devem ser 
realizadas as medições das emissões atmosféricas associadas ao sistema de cogeração, as quais deverão 
incluir duas campanhas, com um intervalo mínimo de 2 meses entre elas, tal como previsto no n.º 1 do 
artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, por forma a que, em função dos resultados obtidos, 
se possa definir o regime de monitorização a aplicar posteriormente. Quanto aos valores limite de 
emissão (VLE) e ao plano de monitorização relativos à fonte de emissão associada a este sistema de 
cogeração, estes deverão dar cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente, a Portaria n.º 286/93, 
de 12 de março e o Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, para os poluentes SO2, NOx, CO, PTS e COV 
(expressos em C total). Relativamente à comunicação dos resultados, os mesmos devem ser remetidos, 
via balcão eletrónico, à CCDR-Norte, de acordo com o estipulado no artigo 23.º do mesmo diploma. 

 

3. Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro 

Enquadramento Legal 

A realização da monitorização dos níveis de ruído será realizada no âmbito do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 
17 de janeiro e de acordo com a Norma Portuguesa NP ISO 1996-1:2011 Acústica. Descrição, medição e 
avaliação do ruído ambiente Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de avaliação e na NP ISO 
1996-2:2011 Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente Parte 2: Determinação dos 
níveis de pressão sonora do ruído ambiente. 

A monitorização abrangerá, assim, o período diurno (7:00 às 20:00 horas), o período entardecer (20:00 às 
23:00 horas) e o período noturno (23:00 às 07:00 horas). 

 

Metodologia para a Realização da Monitorização do Ruído 

O Plano de Monitorização do Ruído deverá ser iniciado 1 (um) ano após a entrada em funcionamento da 
ETAR do Vale do Este, devendo ser dada continuidade ao mesmo, de acordo com os requisitos estipulados 
no Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 
nomeadamente quanto ao critério de incomodidade e quanto aos valores limite de exposição. 

Sempre que possível, a apresentação dos resultados deverá permitir a comparação direta dos resultados, 
por exemplo: 

 

 

 

Ponto de Medição 
Projeto de Execução 

Leq dB(A) 
Relatório de Monitorização 

Leq dB(A) 

PM Valor referido no EIA Valor medido na Monitorização 
Quadro 6 – Comparação dos Resultados do EIA vs Campanha de Monitorização 

A apresentação dos resultados deverá ser acompanhada de uma análise sucinta das mesmas. 
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Parâmetros a monitorizar 

O parâmetro a monitorizar serão os parâmetros indicados no Regulamento Geral do Ruído, 
nomeadamente: 

− Leq (Nível sonoro contínuo equivalente) – este parâmetro permite obter o nível sonoro médio de 
longa duração para os seguintes indicadores: 

− Ld – Indicador de ruído diurno; 

− Le – Indicador de ruído do entardecer; 

− Ln – Indicador de ruído noturno. 

Com base nos valores medidos será calculado o Lden, indicador de ruído diurno-entardecer-noturno com 
base na seguinte expressão: 

Lden = 10 x 10 log 1/ 24 [13x10 Ld/10 + 3x10 (Le+5)/10 +8x10 (Ln+10)/10) 

 

Período, Duração das Medições e das Campanhas de Medição 

Durante a fase de exploração preconiza-se a monitorização dos níveis sonoros nos 3 períodos de 
referência contemplados no Decreto-Lei n.º 9/2007, 17 de janeiro (e posteriores alterações): 

− O período diurno das 7h às 20 horas; 

− O período do entardecer das 20h às 23 horas; 

− O período noturno das 23h às 7 horas. 

A duração de cada medição deverá ser no mínimo de 15 minutos, devendo ser garantida que a amostra é 
representativa da situação e do local em relação à totalidade de duração do intervalo de referência. 
Considera-se que as medições pontuais serão suficientes para a caracterização do ambiente sonoro desde 
que restringidas aos períodos anteriormente estipulados. 

Em cada ponto de medição deverão ser realizadas pelo menos, duas medições nos 3 períodos de 
referência. No entanto, e segundo o Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente (APA, 2011), pode ser 
aceitável a caracterização do ruído apenas num dia, se o valor obtido de LAeq,T for igual ou inferior em 10 
dB(A) ao valor limite regulamentar aplicável. 

Se o resultado obtido na 2.ª amostra for superior em 5 dB(A) ou mais, relativamente ao valor da 1.ª 
amostra, deverá(ão) ser recolhida(s) uma ou mais amostras adicional(ais). 

 

Periodicidade 

Para a fase de exploração deverá ser realizada uma campanha 1 (um) ano após a entrada em 
funcionamento da ETAR do Vale do Este. Caso se verifique o cumprimento dos requisitos estipulados no 
Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 
nomeadamente quanto ao critério de incomodidade e quanto aos valores limite de exposição, a 
periodicidade do programa de monitorização poderá ser quinquenal, de modo a controlar e acompanhar 
a evolução dos valores de emissão do ruído ambiente, exceto se se verificar alteração do processo de 
funcionamento ou sempre que surjam reclamações. 
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Equipamento 

O equipamento a utilizar deverá ser um sonómetro do tipo integrador, preferencialmente da Classe 1, 
com malha A de ponderação na frequência. 

O equipamento deverá ser calibrado antes do início de cada conjunto de medições e no fim das mesmas. 
Deverá ainda estar verificado metrologicamente de acordo com o disposto no Decreto-Lei  
n.º 291/90, de 20 de setembro, indo assim de encontro ao definido no artigo 33.º do Decreto-Lei  
n.º 9/2007. 

O microfone do sonómetro deverá ser equipado com um protetor de vento de modo a diminuir o efeito 
do ruído aerodinâmico do vento. Deverá ser utilizado um tripé para garantir a estabilidade do 
equipamento de medição. 

 

Técnica de Medição e Procedimentos de Cálculo 

As técnicas e procedimentos de cálculo e análise dos índices de ruído deverão seguir as disposições na 
norma NP ISO 1996-1:2011 Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente; Parte 1: 
Grandezas fundamentais e métodos de avaliação e na NP ISO 1996-2:2011 Acústica. Descrição, medição e 
avaliação do ruído ambiente; Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente. 

De referir que a medição deverá ser efetuada a uma altura de 3,8 a 4,2 m acima do solo, quando aplicável, 
ou de 1,2 a 1,5 m de altura e a pelo menos, sempre que tecnicamente possível, 3,5 m do elemento mais 
saliente da fachada do edifício. 

As medições devem ser realizadas em modo Fast, o microfone deverá estar devidamente protegido, por 
forma a evitar a interferência do vento na medição. 

 

Registos Meteorológicos 

A medição deve ser acompanhada do registo dos seguintes parâmetros meteorológicos: 

− Temperatura; 

− Humidade; 

− Velocidade e direção do vento. 

 

Identificação de outras fontes sonoras 

Caso se identifique outra fonte sonora que não o projeto em apreço, e de carácter não permanente, 
deverá ser realizada a medição para verificação da existência de um ruído particular, e a aplicação das 
respetivas correções tonais e impulsivas. 

 

Locais a Monitorizar 

Sem prejuízo de eventuais ajustes decorrentes do estudo pormenorizado a apresentar em sede de 
RECAPE, os locais de medição deverão coincidir com os pontos monitorizados indicados na situação de 
referência uma vez que estes correspondem às áreas com ocupação urbana que será potencialmente 
afetada. 
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Ponto de medição Localização Ponto de monitorização 

PM1 Travessa da Corredoura 

 

PM2 Rua da Corredoura 

 

PM3 
PM3 A cerca de 152 metros 

do limite Este da ETAR 

 

PM4 
A cerca de 60 metros do 

limite Oeste da ETAR 

 

Quadro 7 – Locais a monitorizar (Fonte: EIA – agosto de 2016). 

 

 

Resultados e Critérios de Avaliação 

Os resultados, como já referido, deverão ser apresentados em fichas relativas a cada situação, sendo 
indicada a sua conformidade com a legislação, de acordo com a classificação da zona (segundo o Decreto-
Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro). 

 

Medidas Retificativas (Gestão Ambiental) 

De acordo com a análise realizada, e caso não sejam cumpridos os limites legais, deverão ser 
apresentadas novas medidas de minimização na fonte de ruído e/ou medidas de minimização no meio de 
propagação de ruído. 

 

4. Plano de Monitorização dos Resíduos 

A monitorização dos resíduos tem como objetivos primordiais, a prevenção de potenciais impactes ao 
nível de derrames e contaminação do solo e o cumprimento da legislação em vigor. Deverá ser um 
procedimento constante, com a verificação diária da triagem e das condições de 
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armazenamento/acondicionamento, de modo a detetar e corrigir situações de inconformidades. 

Os resíduos gerados deverão ser encaminhados para destinatários devidamente autorizados para o efeito, 
devendo ser avaliadas se as características dos resíduos são compatíveis com os critérios de admissão pré-
definidos pelo destinatário proposto (destino final). 

Para a monitorização dos resíduos, a empresa deverá manter atualizado um registo mensal da quantidade 
e tipo de resíduos produzidos, armazenados, transportados, valorizados ou eliminados, bem como da 
respetiva origem e destino, com a identificação da operação efetuada. 

Ao abrigo da legislação em vigor, a empresa está obrigada a comunicar, anualmente, os dados da 
produção e gestão dos seus resíduos, através do preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos (MIRR), através da plataforma eletrónica SILIAMB. 

 

 


