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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do Projeto Biomassa 
Mangualde. 
 
O Projeto em causa consiste na construção de uma Central Termoelétrica a Biomassa 
Florestal, a localizar no interior da área industrial da SOANE ARAUCO, SA, nas 
freguesias de Espinho e União de Freguesias de Mangualde, Mesquitel e Cunha Alta, 
concelho de Mangualde e distrito de Viseu. 
 
Esta central produzirá, com recurso a biomassa, energia elétrica, que será injetada na 
rede do Sistema Elétrico de Serviço Público (SEP), e energia térmica (vapor de água, 
gases de combustão e termofluído), que será utilizado no processo de fabrico da 
empresa SONAE ARAUCO, S.A. (doravante designada SONAE ARAUCO). 
 
O RNT resume a informação mais relevante do RECAPE, numa linguagem que se 
pretende acessível à generalidade dos potenciais interessados, de modo a facilitar a 
participação de todos no procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), mais 
concretamente na Consulta Pública do RECAPE. 
 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E ENTIDADE LICENCIADORA 
 
O Projeto em apreciação é da responsabilidade da SIAF, que assume o papel de 
Proponente. 
  
A entidade licenciadora do Projeto é a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).  
 
Para além disso, a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), tendo em 
conta a tipologia de projeto, é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 
 
Por outro lado, tendo em conta a potência instalada, o projeto em causa carece, 
também, da obtenção de licença ambiental. A entidade competente para o 
licenciamento ambiental é a APA. 
 
O RECAPE foi elaborado pela empresa ALLVISION - Consulting and Training, Lda, no 
 no período compreendido entre junho e setembro de 2018. 
 
 
3. ANTECEDENTES 
 
O Projeto Biomassa Mangualde, dadas as suas caraterísticas (capacidade instalada 
superior a 50 MW), foi sujeito a um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA), tendo-se submetido o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto, que 
procurou identificar e avaliar os efeitos diretos e indiretos do Projeto sobre o ambiente 
da área onde se pretende implementar. 
 
Com base na informação disponibilizada no EIA (incluindo Aditamento e Elementos 
Complementares), bem como informações recolhidas durante a visita ao local e 
ponderados todos os fatores e a participação pública, a Comissão de Avaliação (CA) 
procedeu à apreciação ambiental do projeto, tendo culminado este processo na 
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emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) em 23/06/2017, referente ao 
processo de AIA nº 2943. 
 
A DIA emitida foi favorável condicionada ao cumprimento de um conjunto de medidas 
a considerar no Projeto de Execução e à verificação de um conjunto de condições nela 
expressas. 
 
Assim, após desenvimento do projeto ao nível do Projeto de Execução, com todos os 
pormenores de engenharia e detalhe, elaborou-se o Relatório de Conformidade 
Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE). 
 
Deste modo, foi possível avaliar todos os impactes do Projeto sobre o ambiente na 
área onde se pretende explorar a central de biomassa, tendo por base a avaliação já 
efetuada no EIA, e verificar se as condicionantes impostas pela DIA ao 
desenvolvimento do Projeto são cumpridas. 
 
 

3.1. Síntese das Principais Alterações Introduzidas no Projeto de Execução 
 
As principais alterações introduzidas no Projeto de Execução, face ao Estudo Prévio 
submetido AIA são as seguintes: 
 

• Implantação do Projeto – apesar da implantação da central de biomassa 
manter-se no interior da unidade industrial, a sua localização alterou 
ligeiramente, decorrente da pormenorização do projeto e de forma a 
compatibilizar o funcionamento da central de biomassa em funcionamento com 
a implantação da nova. 
 

• Não construção do armazém de biomassa - O Estudo Prévio previa a 
construção de um novo armazém de biomassa que serviria a instalação 
Biomassa Mangualde. Esta construção não se encontra atualmente prevista no 
Projeto de Execução, tendo já sido construído pela SONAE ARAUCO. Tal facto 
deveu-se à destruição por completo do armazém de biomassa existente e que 
servia a central de biomassa em funcionamento, em consequência do incêndio 
florestal ocorrido em outubro de 2017 e que afetou parte da unidade industrial. 
 

• Não reutilização de todas as infraestruturas e estruturas existentes, 
prevista no Estudo Prévio, nomeadamente o edifício destinado a albergar a 
turbina. A reabilitação do edifício existente para instalação da nova turbina não 
acontecerá porque a central de biomassa existente não poderá ser colocada 
fora de funcionamento enquanto a nova não estiver a funcionar plenamente. 
Por outro lado, o edifício que se pretendia reabilitar está previsto ser utilizado 
pela SONAE ARAUCO para apoio ao funcionamento da sua atividade 
industrial. 
 

• Construção de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) - a água 
industrial que, em Estudo Prévio, seria fornecida pela SONAE ARAUCO à 
Biomassa Mangualde, para produção de energia, já com as caraterísticas 
qualitativas que a central de biomassa necessitaria, passará a ser tratada na 
ETA a construir no âmbito do projeto em análise. 
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• Aumento da capacidade instalada e consequente alteração no consumo 
de alguns recursos e na quantidade de emissões resultantes. A 
capacidade aumentou de 70 MW PCI para 91 MW PCI (Potência de 
Combustão Instalada), para fazer face às futuras necessidades da SONAE 
ARAUCO. 
 

• Reutilização das águas pluviais – o Projeto de Execução prevê o 
reaproveitamento de parte das águas pluviais recolhidas na área de 
implantação da central de biomassa. 

 

• Tratamento das águas residuais domésticas – está previsto no Projeto de 
Execução, a instalação de uma pequena ETAR compacta para tratamento das 
águas residuais domésticas, antes destas serem encaminhadas, juntamente 
com as águas residuais industriais não reutilizáveis para a ETAR da SONAE 
ARAUCO, para tratamento final. 

 
 
4. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 
 
O projeto Biomassa Mangualde, no âmbito das divisões territoriais de Portugal, 
localiza-se respetivamente em NUT 2, na região Centro, e em NUT 3, na sub-região 
de Viseu Dão-Lafões. 
No que concerne à divisão administrativa, a central de Biomassa localiza-se no Distrito 
de Viseu, concelho de Mangualde, abrangendo duas freguesias, nomeadamente 
Espinho e a União de freguesias de Mangualde, Mesquitel e Cunha alta, conforme 
ilustra a figura seguinte. 
 

 
Figura 1  – Enquadramento administrativo do projeto Biomassa Mangualde, com base na Carta 

Administrativa Oficial de Portugal (CAOP 2017, DGT). 
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Para além disso, o projeto localizar-se-á no interior da área da unidade industrial 
SONAE ARAUCO, conforme ilustrado na figura abaixo, bem como o projeto em 
análise. Em anexo ao presente documento, apresenta-se a sua localização sobre carta 
Militar. 
 

 
Figura 2 – Localização do projeto Biomassa Mangualde no interior da unidade industrial da 

SONAE ARAUCO. 

 
 
5. CARATERIZAÇÃO DO PROJETO BIOMASSA MANGUALDE 
 

5.1. Objetivo e descrição do Projeto 
 
A Unidade Biomassa Mangualde foi dimensionada para uma capacidade instalada, em 
termos elétricos, de 13 MW, sendo que a capacidade instalada total será de 91 MWt 
PCI (Potência de Combustão Instalada). 
 
Esta unidade produzirá, com recurso a biomassa, energia elétrica, que será injetada 
na rede do Sistema Elétrico de Serviço Público (SEP), e energia térmica (vapor de 
agua, gases de combustão e termofluído), que será utilizado no processo de fabrico da 
empresa SONAE ARAUCO. É no interior das instalações dessa unidade industrial que 
se localizará a central de biomassa, a construir. 
 
Assim, a implementação deste projeto permitirá, assim, responder às necessidades, 
no que se refere à energia térmica, da SONAE ARAUCO, através do fornecimento de 
cerca de 70,9 ton/h de vapor de água e 450 m3/h de termofluído aquecido. Fornecerá, 
também, cerca de 165 000 Nm3/h de gases de combustão, que serão utilizados pela 

Legenda: 
 

              Limite da área da SONAE ARAUCO 
               
              Projeto Biomassa Mangualde 
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unidade industrial nos processos de secagem. Esta nova unidade produzirá, ainda, 
energia elétrica, cerca de 83 GW/ano, que será injetada na rede do SEP. 

 
A construção desta central de biomassa contemplará as seguintes atividades 
principais: preparação da área de implantação da central, construção dos edifícios da 
turbina e da Estação de Tratamento de Água, construção do parque de 
armazenamento de residuos, construção/ reabilitação do edifício da subestação, 
instalação de equipamentos e estrururas, execução das redes técnicas necessárias 
(água, esgotos, águas pluviais, vapor de água e condensados, eletricidade, etc.). 

 
A conceção do projeto Biomassa Mangualde tem como premissa o aproveitamento de 
algumas infraestruturas existentes que servem a central de biomassa em 
funcionamento. Para além do edifício da subestação, serão ainda, aproveitados o 
pórtico de amarração de linha e o ramal de ligação. 

 
A futura central termoelétrica será composta pelos seguintes equipamentos e sistemas 
principais: 

• O sistema de tratamento e manipulação de combustível (biomassa) 

• Caldeira alimentada a biomassa 

• Turbina (turbo-gerador de condensação)  

• Um sistema de condensação a ar (aerocondensador) 

• Um desgasificador 

• Estação de Tratamento de Água 
 

A instalação será também dotada de um sistema de arrefecimento em circuito 
fechado, para arrefecer os vários auxiliares da central que o necessitem, tais como o 
alternador, o sistema de óleo de turbina de vapor, arrefecedores de amostras, etc. 
 
A instalação contempla, ainda, um sistema de aquecimento de fluído térmico e dois 
aquecedores de ar para os secadores de MDF da fábrica. 
 
Na figura seguinte apresenta-se, esquematicamente, o funcionamento da Biomassa 
Mangualde. 
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Figura 3 - Esquema de funcionamento da central de biomassa. 

 
Para produzir energia, a Biomassa Mangualde, consumirá essencialmente biomassa 
florestal e água. 
 
Para além disso, consumirá energia elétrica e um conjunto de produtos auxiliares dos 
quais se destacam os produtos químicos a adicionar à água, utilizada para a produção 
de vapor e óleos lubrificantes. 
 

A central está projetada para operar pelo menos 8.000 horas por ano em plena carga. 
A operação da central será dividida em três turnos, 24 horas por dia, 365 dias por ano, 
com exceção de interrupções programadas. 
 
A implementação deste projeto decorrerá nas etapas e prazos descritos na Tabela . 
Prevê-se que o início da laboração da unidade Biomassa Mangualde ocorra a 
01/11/2019. 
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Tabela 1 - Cronograma do projeto. 

 
 
 

5.2. Reavaliação dos Impactes 
 
Tendo em consideração as alterações introduzidas no projeto, decorrentes do seu 
desenvolvimento, e a análise e avaliação dos impactes efetuada no âmbito do EIA, 
pode-se afirmar que os impactes associados às alterações implementadas no Projeto 
de Execução, face aos impactes identificados e avaliados anteriormente no EIA são 
muitos semelhantes e mantêm-se pouco significativos. 
 
 
6. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA 
 

6.1. Medidas a Contemplar no Desenvolvimento do Projeto de Execução 
 
A DIA/ TUA impõe um conjunto de medidas que deveriam ser implementadas no 
Projeto de Execução. 
 
O desenvolvimento do Projeto de Execução atendeu, na sua generalidade, a todas as 
medidas contempladas na DIA. 
 
 

6.2. Medidas a Cumprir/ Elementos a Apresentar em sede de RECAPE  
 
O Projeto de Execução foi elaborado de modo a que fossem produzidos e fosse 
possível entregar, no âmbito do RECAPE, todos os elementos que a Autoridade de 
AIA entendeu que era necessário desenvolver, e que estão listados na DIA. 
 
Desta forma, no RECAPE é dada resposta a todos os elementos solicitados. 
 
 

6.3. Medidas a Cumprir nas Fases de Obra e Exploração do Projeto  
 
O Projeto de Execução foi elaborado respeitando as medidas de minimização 
constantes da DIA e procurando reduzir ao mínimo todos os impactes negativos 
possam advir da implementação do projeto.  
 
Foi demonstrado no RECAPE, de que forma o Proponente acautelou a implementação 
das medidas preconizadas para a fase de obra, garantindo assim, que a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Licenciamento do Projeto Biomassa Mangualde

Ramal de interligação

Terraplanagens, pavimentação e fundações

Estruturas e caldeira

Edifícios (Novos e reabilitação)

Montagem dos Orgãos Mecânicos

Montagem dos Equipamentos Elétricos

Execução das redes técnicas

Verificações e Testes

"Star-up"

Comissionamento

Atividade
Meses
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implementação dessas medidas de minimização previstas conforma um requisito 
contratual, que o empreiteiro terá que cumprir. 
 
Relativamente às medidas de minimização, previstas na DIA, para a fase de 
exploração, é apresentado no RECAPE a forma como a SIAF se propõe implementá-
las. O reporte do acompanhamento dessas medidas será feito, no mínimo, 
anualmente, através do Relatório Ambiental Anual. 
 
 

6.4. Planos de Monitorização 
 
Face ao constante na DIA emitida para o Projeto Biomassa Mangualde foram 
estabelecidos os programas de monitorização para os seguintes fatores ambientais:  
Recursos Hídricos Subterrâneos; Qualidade do ar e Ambiente sonoro. 
 
Para além disso, estabeleceu-se um plano de monitorização que visa o controlo do 
consumo de recursos e das emissões decorrentes do funcionamento da central de 
biomassa. 
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