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DECLARAÇAO

DE IMP ACTE AMBIENTAL

(DIA)

"CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE CICLO COMBINADO DA FIGUEIRA DE Foz"
(ANTEPROJECTO)

1. Tendo por base a proposta da Comissão de Avaliação relativa ao procedimento de
avaliação de impacte ambiental (AIA), relativa ao Projecto de "Central Termoeléctrica
de Ciclo Combinado da Figueira da Foz"~ em fase de anteprojecto, bem como a análise
técnica da Autoridade de ÀIA dos elementos apresentadospelo proponente no âmbito da
Audiência Prévia, realizada nos ternlos do' artigo 1000 e seguintes do Código de
Procedimento Administrativo, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável à
localização "1 bis" da Central condicionada:

-À obtenção de um documento da Transgás que demonstre inequivocamente a
compatibilidade da localização do projecto com as infra-estruturas daquela

empresa;
-Ao

resultado da apreciação, pelas entidades que integraram a Comissão de

Avaliação, de um estudo comparativo de alternativas para o Sistema de
Refrigeração da Central, previamente à apresentaçãodo Projecto de Execução'e

respectivoRECAPE,nomeadamenteno que serefereà compatibilizaçãocom o
POOC Ovar -Marinh~ Grande,aprovadoatravésda Resoluçãode Conselhode
Ministros n.o 42/2000, de 20 de Outubro e com o documento de referência
(BREF) relativo à aplicação das Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD), em
sede de Decreto-Lei n.o 194/2000, de 21 de Ago~t.ocom a sua redacção actual;
-Aos termos.e condições constantesdo anexo à presenteDIA;

2. A apreciação da confoffi1idade do respectivo projecto de execução com esta DIA,

deve ser efectuadapela Autoridade de AIA, previamenteà emissão,pela entidade
competente, da autorização do referido projecto de execução,
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3. O funcionamentoda instalaçãodependedo cumprimentodasdisposiçõesdo regime do
ComércioEuropeude Licençasde Emissãode Gasescom Efeitosde Estufa,previstasno
Decreto-Lei n.o233/2004, de 14 de Dezembro, na suaredacção actua1.

4. Os Relatórios de Monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA,
respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portarian.o 330/2001, de2 de Abril

Lisboa, 31 de Janeiro de 2006

o Secretáriode Estado do Ambiente,

D

""

/

~

(Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa)
(NousadaDelegação
decompetências.
Despacho
n,. 16162/2005
(2,' série),
publicado
no Diárioda Repúblicade25/07/2005
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ANEXO À DECLARAÇÃO DE IMP ACTE AMBIENTAL
"CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE CICLO COMBINADO DA FIGUEIRA DA Foz"
FASE DE ANTEPROJECTO

A. Medidas Gerais para a Fasede Construção
1. Realizar a manutenção preventiva da maquinaria de obra, de modo a evitar derrames
de combustível ou de óleo;
2
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Criação de uma zona com impermeabilizaçãoadequadapara realização da

manutenção/mudança de óleos às viaturas, por forma a prevenir impactes que possam
advir de um derrame de óleo. Esta área deverá ter uma drenagemadequada,através de

um sistema de separaçãoe retenção de hidrocarbonetosque posteriormenteserão
recolhidospor empresaespecializada
e certificada;
3. Limitar as operaçõesde carga/descargade materiais, execuçãode escavaçõese todas
as actividades que possam dar lugar à emissão de partículas durante a fase de

construção A planificação diária destas actividades deverá incluir a previsão
meteorológica, para que se evite a realização destas actividades em dias demasiado
secos e quente~ ou em dias demasiadoventosos;
4. De modo a evitar a dispersão de poeiras, devem regar-se ligeiramente os materiais
antes da..sua utilização:

5. As terrassobrantesdeverãoserutilizadas na modelaçãodosterrenos,sendoo restante
depositado,emlocal autorizado;
6. Instalaçãode um sistemaadequadode drenageme tratamentode águasresiduais,
nomeadamente com separaçãoda matéria em suspensão,partículas e hidrocarbonetos;

3

7.
forma
D.
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B. Medidas Gerais a Efectuar na Fasede Exploração
Limitar a velocidadede circulaçãodos veículos e controlar as entradase saídasda
Centralde Ciclo Combinado;
8. Plantar cortinas arbórease arbustivas por forma a que se mantenham ocultas algumas
actividades, tais como a movimentação de camiões, entre outras;
9. Manter a taxa de. infiltração nas zonas de recarga, nomea:damentepavimentando a
área de parqueamento e zonas similares com solos que permitam a infiltração da água;
10. Adoptar medidas contra a erosãonas zonas de terreno não ocupadas por instalações,

provocadapor arrastepela chuvae pelo vento;

C. Medidas Gerais a Efectuar na Fasede Desactivação
1. Na fase de desactivação,todas as infra-estruturasafectasà Central deverão ser
,

removidasdo meio marinho,de modoa garantira renaturalização
da área;
12. Aplicação criteriosade boas nonnas,da racional utilização e gestãodas áreasde
depósito e armazenagem
dos equipamentose materiaisremovidos,devendotodos os
resíduosretiradosserencaminhados
paradestinofinal adequado;
3. Contemplara recuperaçãoe enquadramento
paisagísticodolocal abandonado,por
a que o mesmose integre com o meio envolvente,não permanecendo
uma área
descaracterizadana paisagem;

Medidas Específicas
DoI -Meio

Geológico

14. As escavações
deverãoser acompanhadas
de escoramentos
e contraventamentos,
de
modo a minimizar a deformação do maciço e o risco de acidentespess<;>ais;
15. No caso de utilização de aditivos nas argilas beritoníticas util~zadas como meio

auxiliar na construçãodas estacas,deve ser ponderadoo seu impacte ambiental,
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nomeadamentenão devem ser utilizados aditivos que contenhammetais pesadosou
hidrocarbonetos na sua composição:

.0.2 So1.o~eUsodo Sol!)
16. Reduzira áreaa desmatarao mínimo indispensávele utilizar, sempreque possível
caminhos já existentes;
7. Promover a reposição de vegetação logo que possível, de fonna a evitar a exposição

dos solosà erosão;
18. Tratamento ou remoção de líquidos contaminados por combustíveis, óleos e
detergentes,evitando que os mesmos se depositem nos Isolosenvolventes

19. Realização de um estudo de descontaminaçãode solos com o intuito de se
identificar o estado em que os mesmos se encontrame de fonna a ser avaliada a
recuperaçãoadequadadosmesmos,na fasede desactivação;
20. O transportede materiais;como terras de empréstimo,areiase britas, deverá ser
efectuadoemcamiõesfechados;
21 Evitar, durante a fase de construção,a exposiçãode solo a nu, assim como a

movimentaçãode terrasnos períodosde maior pluviosidade,de forma a minimizar a
erosãodos solospor origemhídrica;
22. No caso de acidente e perda concentrada de produtos, devem ser tomadas medidas
para a retirada urgente dos produtos derramados da superficie do terreno ou do solo, de
forma a evitar a contaminaçãodos mesmos;

23 Reduzir, ao mínimo possível, a área de intervenção de forma a minimizar a
destruição/alteração do uso do solo existente actualmente;
24,

Minimizar os efeitos na morfologia causadospelo armazenamentode terras,

reduzindoao mínimo o volumede terrasa armazenar;
25. Os produtos químicos deverão ser armazenados s.obresuperfície impermeabilizada,
em edifício coberto e com acessocondicionado;
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26. Devem ser respeitadasas regrasde armazenamentoe manipulaçãoespecíficasde
cadaum dosprodutos;

Q.~ -ÁreasTegylament~es
27. Todas as acçõesprevistas de virem a interferir com qualquer uma das áreas
anteriormenteidentificadas(RAN, ~EN, Domínio Hídrico, POOC e Matas Nacionais)
devem ser antecipadamente comunicadas às 'entidades de jurisdição das mesmas de
fonna a minimizar desde logo os impactes associados às mesmas e quando possível

compatibilizaros usos;
28. Sempre: que possível deve ser evitada a afectação destas áreas a não ser que se
tratem d~ acções estritamente necessárias.As áreas que sejam intervencionadas apenas
durante a fase de construção deverão posteriormente serreabilitadas;

29. As intervençõesno mar associadasà construçãoda toma de águae do circuito de
refrigeraçãodeverãodesdelogo, ter um raio de acçãopreviamentedelimitado e tanto
quantopossívelo mais diminuto possível;

0.4- RecursosHígr!co§
30. Os apoios da linha eléctrica deverão colocar-se afastadosdas linhas de água, sendo
interdita a localização de apoios a menos de 10m da margem das linhas de água de
regime temporário e a menos de 30 m de linhas de água de regime permanente,devendo
aumentar-se essadistância se houver vegetação ripícola de relevo, a qual não pode ser
afectada;
31

'Qtiotio

Manutenção da exploração adequada dos sistemas de tratamento e, sua

monitorização;
32. Tratamentoe controleda qualidadede todosos efluentesantesde seremlançadosno
meio hídrico;
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33. Controle da quantidade dos efluentes com vista à "detecçãode eventuais fugas nas

redes;

D.5 -Meio Físico MarinhQ

34. A área de intervençãono meio fisico marinho deve desdelogo ser delimitada
devendoa me~maocupara menor área possível; por forma a minimizar os impactes
associadosà alteração da morfologia do fundo causadapela maquinaria e pela
instalaçãodascondutasadutorase do circuito de refrigeração;
35. Os trabalhosdeverãodecorrerdentro do menorespaçode tempopossível;

Q.§ : EcologiaTerr~stre
D.6.

-Flora e vegetação

36. Antes do início da obra, os trabalhos devem ser planificados e os principais
intervenientesalertadospara algunscuidadosa observar,como objectivode minimizar
os impactesnegativossobrea flora e a vegetação;
37.

G

-vQÓle/J4

Durante a execução do projecto são de evitar ou, pelo menos devem ser

minimizadasas obrasacessórias(por exemplo,os acessos)
quepela suaextensãosejam
demasiado gravosas para a vegetação, particulann~nteem áreascomportando vegetação

natural;
38. <I>saterros e desaterros deverão ser minimizados e a sua recuperação paisagística

deve sertentadaexclusivamentecom espécieslocais,evitandoalteraçõesdesnecessárias
na estruturada vegetação;
39. Deve ser evitada a destruiçãode árvoresde grandeporte, com particulardestaque
para árvores da flora autóctone;
40. Durante as obras deverão ser tomadas medidas contra a emissão de poeiras e
escorrência de lamas. As primeiras poderão ser evitadas por humedecimento do solo
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secoe a segundapor concepçãode barreirasespecíficasou por cuidadosredobradosna
deposiçãode aterros;
41. Delimitação e sinalizaçãodas superficies,em que irá ser sujeita a eliminação de
vegetação,para a realizaçãodos distintos trabalhosassociadosà obra. Deve-sereduzir
ao máximo o cortede arvoredo;
42. Recuperaçãovegetal das zonas/áreasdegradadas.
directa ou indirectamentepelas
obras;
43. Alguns cuidados devem ser tomados na instalação dos estaleiros de obra, no sentido

de não ocuparmanchasde vegetaçãonatUralou com elevadograude naturalidade.Do
mesmo modo, podem ser previstos os riscos de inéêndio e estabelecer planos para
eventuais combates aos mesmos;
D.6.2 -Fauna
44. Introdução de um limite de velocidade de 40 km/h para as máquinas e viaturas em

uso na fasede obra;
45. Após a conclusão da obra, introdução de medidas que limitem o acessoao público

às zonasconstruídas;
46

.b

qrlo.J -<rO~-

Controlo das actuaçõescaracterísticasda obra (movimentos de maquinaria,

movimentaçãode terras, entre outras) que possam afectar a ecologia e hábitos das
espéciesfaunísticaspor produçãode contaminantesen1ídos;

-Ecologia Marinha
47. Realização, antes do início das obras, de sessões de sensibilização ambiental
destil1ladasaos operários, de fonna a evitar impactes desnecessáriosnos ecossistemas,

em geral e no meio aquáticoemparticular;
48. Utilização, por parte do pessoal afecto à obra, de instalações de saneamentobásico
já existentes, ou na impossibilidade desta opção, construção de infra-estruturas nos
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estaleiros(recorrendo,por exemplo,a fossas sépticas)que impeçamo lançamentode
efluentes directamente no meio marinho
49. Implemelítação de filtros adequadospara reduzir os efeitos ambientais das emissões
atmosféricas e a instalação de uma estação p~ra tratamento de águas residuais, para
evitar a entrada de hidrocarbonetos e outros contaminantes no meio marinho;

D.8-Paisagem
50. Na realizaçãodo projecto de arquitecturado conjunto, considerarum estudo de
volumese coresreguladopor estudosde integraçãopaisagística;
51. RJealizarum projecto .deenquadramento paisagístico que integre as recomendações
deste estudo, aplicando-os ao nível da zona envolvente.próxima, de forma a melhorar a
relação visual de estrutura de fonna a contribuir para urna melhor integração da
estrutura na sua envolvente;

Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e
empréstimo de inertes), tanto para a fase de construção, como para as suâs fases
preparatórias, como sejam a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e

desmatações,
etc. o acompanhamento
deverá ser continuadoe efectivo, pelo que se
houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo,terá de se garantir o
acompanhamento
de todasas frentes
53. Providenciaro acompanhamento
da obra em meio aquático,encharcado,húmido e
zonas de interface com o meio terrestre, por um arqueólogo com experiência na área da
arqueologiasubaquática, de todos os trabalhos de construção que impliquem dragagens
e revolvimentos de solos, nomeadamente a abertura de fundações e assentamentode
estacaria, bem como eventuais zonas de empréstimo de terras. O acompanhamento
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deverá ser continuado 'e efectivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra a
decorrer em simultâneo, terá de existir um arqueólogo por frente de obra;

54. Se, na fasede construção,foremencontradosvestígiosarqueológicossubaquáticos,
asobrasserãosuspensas,
ficandoo pono de Obraobrigadoa comunicar,de imediatoao
CentroNacional de ArqueologiaNáutica e Subaquática(CNANS), as ocorrências.Para
os achados arqueológicos deverá proceder-se à sua avaliação, registo gráfico
(cartografia, desenho e fotografia) e eventual remoção, pelo que os trabalhos
arqueológicosdeverãoseguiruma metodólogiacompatívelcom a naturezado achado,
tendo em contaa hierarquizaçãoda suaimportânciacientíficae patrimonial;
55. Para os casos em que não é possível determinar a importância científica e
patrimonial

das ocorrências identificadas, deverão ser efectuadas sondagens de

diagnóstico;
56. Prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de reduzida
visibilidade, deforma a colmatar as lacunas de conhecimento;

57. Prospecçãoarqueológicasistemáticadas áreasde estaleiros,áreas de depósitos
temporáriose empréstimosde inertes;

D. 10. Factores Sócio-Económicos e Territoriais
~~-58. A'zona de obra deverá ser totalmente vedada ao pessoal exterior à obra;
59. Providenciar que nas zonas urbanas, a instalação de estaleiros seja devidamente
afastada das zonas habitacionais, de modo a evitar o incómodo causadopela emissão de
poluentes resultantes dos trabalhos de construção;

60. Restringir ao estritamentenecessárioa áreade intervenção,utilizando, sempreque
possível,áreasdestinadasa fins industriais para a instalaçãodo estaleiroe do local de
annazenamentode materiais.Casotal não sejapossível,utilizar as áreasmais afastadas
possíveisdaszonasresidenciais;
61. Implementar durante a fase de construção,um sistemade gestão,tratamentoe
recolha dos efluentes do estaleiro e dos resíduos produzidos nas obras, devendo
3
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assegurarespeciaiscuidadospara as obras a realizarno mar e mais próximasda zona
costeira;
62. Sinalizar devidamente, durante a fase de construção, os acessos temporários

necessáriosou quaisquerpercursosde apoio à obra, de acordocom os procedimentos
legais em vigor;
63. Estabelecer um percurso viário adequado cuja utilização racional, deverá diminuir o
tráfego de equipamento e materiais e cujo armazenamentodeverá ser o mais próximo
possível do local a intervencionar;

64. Deverãoserapresentados,
em Relatóriode ConfonnidadeAmbientaldo Projectode
Execução(RECAPE), os planosde monitorizaçãopara a Qualidadedo Ar, Ambiente
So~oro, Qualidade da Água e Ecolo~a Marinha, adequadosà fase de projecto de
execução.

65. Implementaçãode um sistemade gestão ambientalà Central Termoeléctricade
Ciclo Combinadoda Figueira da Foz, que inclua um Plano de Acompanhamentoge
Obrae a gestãode resíduos,detalhadosno RECAPE.

IV. OUTROS ELEMENTOS

66. Detalharasmedidasde minimizaçãoapresentadas
paraa nova alternativaao sistema
de refrigeração.
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67. Em RECAPE apresentarum estudosobreo Ambiente ~onoro,que deveráter em
atençãoo seguinte:
Avaliaçãorigorosadosimp~ctesna fasede construçãoe na fasede exploração,em
todas as situaçõessensíveisexistentese previstas, para o período diurno e
noctumo;
A tipologia das medidas preconizadas,atendendoàs característicasdo Projecto de

Execução,com indicaçãoda suaeficácia,tendo em contaque os limites legislados
se reportam ao ruído ambiente exterior. Caso se preveja a colocação de barreiras
acústicas deverão ser avaliados os impactes decorrentes da sua implementação ao
nível de outros descritores, designadamentesócio-economia e paisagem;
A classificação acústica ("mista" ou "sensível"), que o município local entretanto
venha a adopt~ para as zonas, no sentido de ser dado cumprimento ao n.o 3 do
Art.o 40 do Regime Legal sobre a Poluição Sonora, constante do Decreto-Lei n.o
292/2000, de 14 de NovembrÇ).Caso esta classificação não tenha ocorrido deve ser
consultada a Câmara Municipal envolvida, no sentido de dar indicações quanto aos
locais passíveis de virem a ser classificados como "zonas sensíveis".
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