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1 A FUNÇÃO DO RNT 

 
O Resumo Não Técnico (RNT) aqui apresentado tem como função resumir os principais 

aspectos apresentados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da SINPOL – Polímeros 

Sintéticos, Lda.. O RNT é uma das peças obrigatórias do EIA, onde se pretende resumir e 

explicar de uma forma simples o conteúdo do EIA, tornando-se assim um documento essencial 

para a participação do público em processos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

 

Os principais aspectos apresentados nesse documento são os seguintes: 
 

- Aspectos Gerais (enquadramento legal e período de realização do EIA); 

- Apresentação do projecto (incluindo a localização, objectivos e descrição); 

- Situação actual (o que existe actualmente sem a construção do projecto); 

- Efeitos causados (os efeitos causados durante a construção e o funcionamento da 

SINPOL); 

- Medidas Propostas (medidas apresentadas para diminuírem os efeitos negativos e 

aumentarem os efeitos positivos); 

- Síntese (apresentação das ideias gerais sobre o Projecto) 

 

O RNT e o EIA foram documentos feitos para dar resposta ao pedido de Licenciamento PCIP 

(Prevenção e Controlo Integrado da Poluição) da SINPOL para alteração das suas instalações 

devido a mudanças no processo de produção.  
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2 ASPECTOS GERAIS 

2.1 Enquadramento Legal 
 

A SINPOL é uma indústria que se destina à produção de Polímeros Sintéticos e que pretende 

alterar o seu processo produtivo, sendo para isso necessário aumentar a sua área coberta e 

zona de produção.  

 

Neste sentido, e sendo esta indústria abrangida pelo Licenciamento PCIP (Decreto-Lei n.º 

194/2000, de 21 de Agosto), esta alteração de processo produtivo terá que ter um 

licenciamento integrado com a restante unidade.  

 

Por outro lado, esta industria e a sua actividade são abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 

de 9 de Novembro (que recentemente alterou o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio), 

especificamente ao Anexo II n.º13 que diz respeito a “Qualquer alteração, modificação ou ampliação 

de projectos não incluídos no anexo I e incluídos no anexo II já autorizados e executados ou em execução 

que possam ter impactes negativos importantes no ambiente”. A realização do EIA e do RNT teve em 

conta as normas técnicas para a sua realização, em especial a Portaria n.º 330/2001, de 2 de 

Abril. O RNT teve ainda em consideração os Critérios de Boa Prática para a Elaboração e 

Avaliação de Resumos não Técnicos, elaborado pelo antigo IPAMB (Instituto de Promoção 

Ambiental) e actualmente disponibilizado pelo Instituto do Ambiente (IA) 

 

2.2 Elaboração do EIA 
 

A EIA foi realizado entre Julho e Agosto de 2005, foi entregue em Novembro de 2005, tendo 

sido solicitado um pedido de esclarecimentos ao mesmo em Janeiro de 2006.   

 

O EIA foi elaborado por técnicos especializados:  

 

 Gonçalo Nunes (Engenheiro Químico – Ramo Qualidade e Ambiente) e João Heleno 

(Engenheiro do Ambiente); 

 Ana Oliveira Fonseca (Engenharia do Ambiente); 

 Catarina Amorim (Engenharia do Ambiente). 
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3 O PROJECTO 

3.1 Sua localização 
 

A SINPOL situa-se no distrito de Portalegre, mais precisamente no concelho de Portalegre 

(com cerca de 446 km2), na freguesia da Sé. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1 – Enquadramento nacional, regional e local da unidade industrial da SINPOL. 

 

 
Figura 2 – Localização da Zona Industrial e da SINPOL (Carta Militar n.º 359, à escala 1: 25 000). 
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A área onde será construído o novo edifício que dará lugar a uma nova linha de produção, 

situa-se na Zona Industrial de Portalegre, especificamente na Rua Mestre Joaquim Alberto 

Martinho n.º 1, a Sul da cidade de Portalegre. A SINPOL encontra-se limitada por outras 

unidades industriais e a cerca de 200m de uma pequena linha de água, o ribeiro da Cabaça.  

 

3.2 Objectivos 
 

O novo edifício a ser construído na SINPOL será para dar resposta às necessidades do 

mercado, substituindo o processo de produção de látex pelo processo de produção de colas. 

Pretende-se por isso: 

 

1. Eliminar o processo de produção de látex; 

2. Reaproveitar a tecnologia/equipamento já existente para iniciar um novo processo de 

produção de colas de PVA (base aquosa); 

3. Construir uma nova área, em lote adjacente para a produção de PVA (matéria prima 

para o produto final cola a ser produzido na linha de látex) 

4. Aumentar a capacidade de armazenagem de surfactantes (matéria-prima para a 

produção de detergentes). 

 

3.3 Descrição 
 

A SINPOL iniciou o seu funcionamento em Portugal com a produção de compostos de látex 

para a empresa Johnson Controls II – Assentos de Espuma, Lda., também situada na Zona 

Industrial de Portalegre. No entanto, a Johnson Controls II iniciou a produção de assentos de 

espuma com novas tecnologias, tendo sido abandonados os compostos de látex. 

 

A actual unidade industrial possui uma área coberta cerca de 1803m2 onde estão instalados os 

processos produtivos de látex e de surfactantes. Esta área será aumentada em mais 815 m2 

com a implantação de uma nova linha de PVA (colas) e será ainda criada mais uma zona de 

armazenagem de surfactantes, que e apresentam no esquema seguinte.  

 

Prevê-se que esta ampliação tenha um tempo de construção de 10 meses. 
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Figura 4 - Desenho Esquemático relativo à Unidade da SINPOL com a identificação das novas áreas a implementar A

B

C 

 
 
LEGENDA: 
 
A – Nova instalação. Produção de PVA 
B – Aumento da capacidade de 

armazenagem de surfactantes 
C – Novo reactor para produção de Colas 

Figura 3 – Desenho Esquemático relativo à Unidade da 
SINPOL com a identificação das novas áreas a 
implementar. 
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4 SITUAÇÃO ACTUAL 

 

O concelho de Portalegre, onde está instalada a SINPOL e será feita a sua ampliação, possui 

um clima temperado húmido no Inverno e seco e quente no Verão. 

 

Em relação à geologia, área em estudo pertence ao Maciço Ibérico (terrenos pré-câmbricos e 

paleozóicos deformados cobertos por formações mais recentes) na Zona de Ossa-Morena que 

contacta a Norte com a Zona Centro-Ibérica e a Sul com a Zona Sul Portuguesa. 

 
Em termos geomorfológicos, a área em estudo é caracterizada por um relevo pouco 

acidentado, simplesmente ondulado, característico da peneplanície Alentejana.  

 

O concelho de Portalegre possui duas falhas sísmicas inactivas que não afectam a região, e 

possui uma zona de intensidade sísmica de grau VI podendo ir a um máximo de grau VII, em 

que o centro do sismo estará fora da área do projecto. 

 

Ao nível hidrogeológico a área em estudo possui aquíferos de pouca importância, 

descontínuos e de baixa produtividade, com baixos riscos de contaminação. 

 

Nas proximidades da SINPOL (cerca de 200m) existe o ribeiro da Cabaça, uma linha de água 

com importância ao nível local (com Projecto de Requalificação Paisagística/Biofísica por parte 

da Câmara Municipal de Portalegre), a Norte da SINPOL numa zona de baixio. O ribeiro da 

Cabaça é um dos afluentes da ribeira da Lixosa, que se encontra com a ribeira da Seda ou da 

Raia junto ao Monte da Vinha (a sudoeste de Portalegre), por sua vez afluente do rio Sorraia.  

 

Sabe-se ainda que, ao nível doméstico, Portalegre consome na sua maioria água de origem 

subterrânea através de poços, com um consumo médio anual total de 3738 m3 (captações 

subterrâneas cerca de 73,6% e superficiais cerca de 26,4%. A população é quase totalmente 

(99,9% ou cerca de 26500 habitantes) abastecida pelos serviços municipalizados, com 

algumas falhas em especial nos meses de Verão.  

 

Ao nível industrial, o seu consumo é menor que o doméstico, na maioria das vezes recorrendo 

a captações subterrâneas e rede pública de abastecimento. O sector agrícola possui o maior 

consumo de água na região de Portalegre, sendo a água na sua maioria entregue a infra-

estruturas hidroagrícolas (Vale do Sorraia – Albufeira do Maranhão). 
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Em relação à poluição das águas, elas podem ter origem doméstica, industrial, agrícola ou 

difusa, sendo a doméstica a maior responsável pela poluição (a poluição doméstica é 

provocada pela descarga de águas residuais (esgoto) sem qualquer tratamento ou com 

tratamento deficiente).  

 

Quanto à qualidade do ar não existe nenhuma estação de medição da Qualidade do Ar 

pertencente à Rede de Qualidade do Ar (de acordo com informações do Instituto do Ambiente), 

sendo a estação mais próxima situada no Alandroal (a alguns quilómetros de distância).  

 

Ao nível local, considera-se que as empresas Johnson Controls II, Hutchinson e Sinpol são as 

que possuem emissões atmosféricas mais significativas. Devem ainda ser consideradas a 

Fábrica de Lanifícios de Portalegre, a Sociedade Corticeira Robinson Bros, a Invica e a Selenis.  

 

No que respeita ao ruído foi feita uma medição local dos níveis de ruído existente, em 3 pontos 

distintos, durante o dia e a noite, com equipamento adequado para fazer as medições. 

Verificou-se que apenas num dos pontos e só no período nocturno, os valores se encontravam 

acima do estabelecido pela legislação, o que mostra que actualmente não existe o 

cumprimento da legislação. 

 

Em relação aos factores ecológicos foi possível verificar a existência de matos e silvados, 

com pouco interesse ecológico, sem espécies vegetais ou animais protegidas ou com estatuto 

de conservação definido. 

 

A SINPOL encontra-se na Zona Industrial de Portalegre, ladeada por outros lotes industriais, 

onde os solos são considerados industriais e foram loteados para essa finalidade. Estão 

presentes os cambissolos dístricos, ou seja solos ácidos. Quanto à capacidade de uso dos 
solos, a SINPOL está numa área industrial, o que significa que para além do uso industrial o 

solo não tem nenhum valor ocupacional. 

 

A SINPOL encontra-se abrangida por vários Instrumentos de Ordenamento do Território: 

Plano Director Municipal (PDM) de Portalegre, Plano de Pormenor (PP) da Zona Industrial de 

Portalegre (ZIP) e Plano de Pormenor da Expansão da Zona Industrial de Portalegre. 

 

A SINPOL está inserida num espaço classificado como Industrial na Planta de Ordenamento e 

como Aglomerado Urbano na Planta de Condicionantes.  

 

O concelho de Portalegre possui uma população de cerca de 26 mil habitantes (Censos de 

2001), distribuída por 10 freguesias das quais se destaca a freguesia da Sé, onde se localiza a 
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área do projecto, com cerca de 10 mil habitantes. Verifica-se que é uma população 

envelhecida, com uma diminuição da taxa de natalidade e um aumento da taxa de mortalidade. 

No concelho de Portalegre predominam as actividades do sector terciário, em relação aos 

outros sectores. Ao nível da saúde existe um Centro de Saúde com 11 extensões e diversas 

farmácias. Ao nível do ensino, verifica-se que a maioria da população possui instrução do 1º 

ciclo do ensino básico, tendo diminuído o analfabetismo em 3,4% nos últimos 10 anos. 

 

Em relação aos resíduos, apenas 1,9% são resultantes da recolha selectiva, apesar de 97% 

da população ser servida por sistemas de recolha se resíduos. No concelho de Portalegre, os 

resíduos encontram-se regulamentados pelo PDM e por um Regulamento Municipal. 

Paralelamente a Câmara Municipal está envolvida num projecto de compostagem ao nível das 

escolas, para além da reciclagem. Existem 98 ecopontos distribuídos pelas 10 freguesias, 

todos abrangidos pelo Sistema Multimunicipal (VALNOR). Este sistema abrange uma área de 

5769 km2, 122 131 habitantes (dados de 2001), com uma produção de RSU de 57 841ton 

(dados de 2003). De acordo com dados de 2004, foram depositados em aterro 7824.365 ton de 

resíduos e até Agosto de 2005 já tinham sido depositadas 7566.53 ton de resíduos. 

 

Actualmente, junto à SINPOL existem diversos resíduos espalhados nos terrenos vizinhos, 

desde entulhos a pneus. Os resíduos actualmente produzidos pela SINPOL, são separados por 

tipo e são armazenados em recipientes adequados, para futuro transporte para destino final 

adequado. 

 

Ao nível da paisagem, a SINPOL inclui-se na peneplaníce alentejana, onde predominam os 

montadores de azinho. Tem quatro unidades de paisagem o ribeiro da Cabaça, o Espaço 

Industrial, a Zona Rural e a Zona de Olival e Montado. A Zona Industrial de Portalegre não 

possui um aspecto semelhante em relação aos edifícios existentes. 

 

Para o Património Arqueológico, Arquitectónico e Cultural não existe nenhum lugar 

classificado no interior da futura área da SINPOL. Existe um lugar em vias de classificação que 

é a Quinta de Santo André, que se encontra adjacente ao perímetro da zona industrial. 
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5 EFEITOS CAUSADOS E MEDIDAS PROPOSTAS 

 
Os efeitos causados (impactes) serão aqui referidos considerando as fases de construção e de 

exploração, e tendo também em atenção que a SINPOL já existe e que se encontra em pleno 

funcionamento. Serão também apresentadas medidas que tendem a minimizar os efeitos 

causados (no caso de serem negativos) ou aumentar os mesmos (no caso de serem positivos). 

 

Considerando que este documento pretende sintetizar os principais aspectos do EIA, serão 

apenas aqui apresentados os principais aspectos causados pelo projecto nas componentes 

ambientais afectadas. 

 

5.1 Fase de Construção 
 

A escavação e os movimentos de terras poderão ter alguns efeitos negativos sobre a geologia 

e a geomorfologia, bem como o uso de explosivos, uma vez que causam a alteração da forma 

do terreno. Também a modelação e compactação das terras possui efeitos negativos uma vez 

que diminui a permeabilidade e poderá alterar a estabilidade dos terrenos. 

 

Para diminuir os efeitos causados, propõe-se a reutilização das terras escavadas assim como a 

utilização de bacias de recolha de líquidos para evitar derrames. 

 

Nos recursos hídricos poderão surgir alguns efeitos negativos relacionados com a 

movimentação de terras, destruição da vegetação, movimentação de máquinas, produção de 

águas residuais (esgoto), alteração da qualidade das águas superficiais. Na movimentação de 

terras, haverá a libertação de poeiras que se poderão depositar nas linhas de água mais 

próximas, podendo aumentar a quantidade de materiais suspensos na água tornando-a turva, o 

que poderá afectar os animais e plantas habituados a outras condições. 

 

Também as diversas águas produzidas no Estaleiro derivadas das suas várias actividades 

poderão provocar efeitos negativos no ambiente, devido à sua constituição.  

 

Está prevista a compra de um equipamento (centrífuga) que tire a maioria do material suspenso 

das águas produzidas na SINPOL. 

 

Para diminuir os efeitos apresentados anteriormente, sugere-se que as escavações ou 

movimentações de terras sejam feitas em alturas do ano húmidas, ou caso contrário, terá de se 

fazer a rega para evitar que haja poeiras a circular. As lavagens dos equipamentos só poderão 
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ser feitas em locais sinalizados para isso e com bacias de recolha de líquido, para o caso de 

falha. 

 

Refira-se ainda que se prevê um tratamento mais específico(centrifuga ou similar) para as 

águas residuais que não podem ser reutilizáveis. 

 

A qualidade do ar pode sofrer efeitos negativos importantes provocados pela movimentação 

terras (incluindo escavações) e circulação de veículos e equipamentos de apoio à obra, com a 

dispersão de poeiras no ar. As poeiras também podem ser provocadas pela carga e descarga 

de terras nos camiões. O funcionamento dos camiões e das máquinas da obra muitas vezes 

produzem fumos que podem também ter efeitos negativos na qualidade do ar. 

 

As poeiras e os poluentes são factores incomodativos para as pessoas, estando elas a 

trabalhar ou apenas a circular na área onde estão a ser feitas as obras. Estes efeitos podem 

variar com a direcção e a velocidade do vento, bem como com a estação do ano em que nos 

encontramos (o Verão é bastante seco e a Primavera e o Outono poderão ser mais ventosos). 

 

As poeiras poderão ser diminuídas com rega periódica e controlada das zonas mais secas 

(terras soltas), diminuição das alturas de descargas de materiais e sempre que saíram veículos 

carregados com terras estes devem ser cobertos. Uma das coisas muito importantes que deve 

ser tida em atenção é a proibição de queimas a céu aberto. 

 

Quanto ao ruído, prevê-se um aumento nas zonas envolventes ao estaleiro devido ao 

equipamento e maquinaria em funcionamento, bem como as actividades de construção e à 

circulação de veículos. 

 

Os efeitos causados ao nível do ruído podem ser reduzidos através do uso de equipamentos 

de protecção individual dos trabalhadores. Para além disso, deve ser evitado o trabalho 

simultâneo de vários equipamentos, devendo estes apenas trabalhar o tempo necessário. 

Também a circulação de veículos deverá ser feita em velocidade reduzida. 

 

No que se refere aos solos poderão surgir efeitos negativos relacionados com a movimentação 

de terras e respectiva compactação e com as actividades de manutenção e trasfega (possíveis 

derrames e consequente contaminação dos solos e/ou recursos hídricos). 

 

Quanto aos solos deverão apenas ser movimentadas as terras necessárias, devendo estas ser 

reutilizadas. Caso se pense que os solos possam estar contaminados (pelo cheiro ou cor), 

deverá ser feita uma despistagem para determinar o grau de contaminação. Deverão ainda ser 
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impermeabilizados os locais onde se preveja que possam ocorrer derrames. Locais estes que 

deverão possuir caleiras para recolher possíveis derrames e os conduzir a um tanque de 

recolha provisória. Em caso de derrames, deverá proceder-se à descontaminação dos solos 

 

O ordenamento do território não possui efeitos negativos ou positivos significativos que 

mereçam destaque, uma vez que está em vigor o Plano de Pormenor de Expansão da Zona 

Industrial de Portalegre.  

 

No entanto prevêem-se medidas de prevenção, sendo a mais importante a de sinalização dos 

acessos e controle de velocidade. 

 

No caso da sócio-economia, destacam-se como efeitos positivos a criação de emprego com a 

contratação de mão-de-obra local/concelhia/regional bem como alguns benefícios económicos 

decorrentes da substituição do processo de látex pelo processo de colas. Dada esta alteração, 

poderá ainda justificar-se a formação pessoal dos trabalhadores, o que irá aumentar o nível de 

ensino pessoal. Não deve ser esquecido também a sinalização horizontal e vertical, na 

proximidade da obra.  

 

No que respeita aos resíduos, serão produzidos diversos resíduos, não perigosos e perigosos, 

que terão que ser encaminhados para destino final adequado. Actualmente a SINPOL já envia 

os resíduos produzidos para empresas competentes e licenciadas para o tratamento dos 

mesmos (como é o caso da Auto-Vila).  

 

No caso dos resíduos a serem produzidos na fase de construção, eles abrangem desde os 

resíduos sólidos urbanos (vulgo lixo) até aos resíduos perigosos como os óleos usados ou 

solventes. Serão produzidos diversos resíduos ao longo das várias actividades do estaleiro. Por 

exemplo, as terras escavadas poderão ser consideradas um resíduo se estiverem 

contaminadas ou se não forem reutilizadas para modelação do terreno. Já no que respeita às 

madeiras, paletes, embalagens, papel e cartão, ferros, entre outros, estes deverão ser 

recolhidos de forma separada para que possam ser valorizados/reciclados. 

 

Prevê-se ainda a produção de lamas provenientes da produção de betão (lamas bentoníticas) 

que em contacto com os solos poderão ter efeito tampão nos solos, impedindo a correcta 

drenagem. Estas lamas poderão ser novamente introduzidas no processo de fabrico de betão. 

 

Também os óleos usados serão produzidos devido às manutenções dos equipamentos e 

maquinarias necessárias durante a construção. Poderão também surgir efeitos negativos 

provocados pelo mau manuseamento das embalagens dos óleos durante as operações de 
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manutenção e de abastecimento. Estes efeitos serão mais graves no caso de queda de óleo no 

chão que não se encontra impermeabilizado, uma vez que o óleo poderá infiltrar-se nos solos. 

Se este derrame acidental acontecer num local impermeabilizado mas com caleiras e bacias de 

recolha, os óleos ou substâncias derramadas serão recolhida e contentorizadas, para futuro 

encaminhamento para destino adequado. 

 

Também o armazenamento de resíduos de forma inadequada poderá ter efeitos negativos. 

Assim, prevê-se que o armazenamento possua bacias de recolha, com sistemas de drenagem, 

cujo chão deverá ser devidamente impermeabilizado e com ventilação suficiente. 

 

No que respeita medidas, é de grande importância a responsabilização dos trabalhadores na 

separação dos resíduos por tipos de material. Qualquer tipo de resíduos deverá ser colocado 

em recipiente próprio devidamente identificado e recolhido por empresas licenciadas pelo 

Instituto de Resíduos. Todos os resíduos que saem da SINPOL deverão estar acompanhados 

por um Guia de Resíduos específica, devidamente preenchida. 

 

Os óleos usados deverão ser da responsabilidade da equipe de manutenção, devendo dar-lhe 

um destino final adequado como a regeneração do óleo. 

 

5.2 Fase de Exploração 
 

Para a geologia, geomorfologia e geotecnia, prevêem-se efeitos positivos devido à 

instalação de um sistema de recolha e de recirculação de água em todas as linhas de 

produção. 

 

De qualquer forma, todas as linhas irão possuir uma bacia de recolha de líquidos de modo a 

prevenir que estes entrem em contacto com o ambiente. 

 

Quanto aos recursos hídricos, poderão surgir alguns efeitos negativos caso ocorram 

descargas de águas residuais, tanto para as águas subterrâneas como para as superficiais. 

 

Relacionado com a qualidade do ar, serão instaladas mais duas linhas de produção passando 

a quatro no total. Será instalado um sistema para retirada de gases por cima do reactor de 

produção de colas e PVA para proteger a saúde dos trabalhadores durante o carregamento do 

reactor. 

 

Deverão ser medidas as emissões da produção de PVA e de Colas, de acordo com o Plano de 

Monitorização previsto. 
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Dado que haverá mais uma linha de produção em funcionamento, o ruído poderá ser maior. 

Propõe-se portanto que sejam aplicadas algumas medidas importantes: equipamentos em bom 

estado de manutenção, carga e descarga de produtos com os veículos desligados e efectuar a 

medição do ruído com a nova instalação a funcionar. 

 

No que se refere aos solos, o funcionamento da SINPOL poderá ter situações negativas 

relacionadas com o armazenamento das matérias-primas e dos resíduos. 

 

Relacionado com a sócio-economia surgem os benefícios concelhios e a procura de negócio 

e produtos novos. Visto ser um processo produtivo novo, há necessidade de proceder a 

formação específica. 

 

Os resíduos produzidos nesta fase englobam embalagens perigosas e não perigosas, óleos 

de lubrificação, resíduos de destilação (metanol) e lamas do tratamento de efluentes. 

 

Para as embalagens contaminadas estas deverão ser recolhidas separadamente e serem 

tratadas como resíduos perigosos, por empresas especializadas e licenciadas pelo Instituto de 

Resíduos para este fim. No entanto, caso as embalagens sejam recolhidas juntamente com os 

outros resíduos, estes ficarão contaminados, já para não falar nos problemas de saúde que 

poderão causar aos trabalhadores da central de triagem (caso os resíduos sejam para aí 

encaminhados). 

 

Prevê-se a realização de acções de formação específicas para os trabalhadores da SINPOL 

sobre a gestão de resíduos e a sua importância, em especial a necessidade de separar os 

resíduos. 

 

Para os óleos de lubrificação de motores ou outros utilizados na manutenção, prevê-se que 

todos os resíduos produzidos sejam da responsabilidade da empresa de manutenção, o que 

muitas vezes não acontece. Assim a SINPOL terá que assegurar a correcta gestão dos 

resíduos produzidos na sua unidade industrial, prevendo que os resíduos produzidos durante a 

manutenção (desde trapos a óleos usados e solventes) sejam devidamente separados, 

contentorizados e identificados. Depois serão armazenados temporariamente enquanto 

aguardam a recolha por operadores licenciados para o seu transporte e tratamento. 

 

Os resíduos de destilação (o metanol) são resíduos perigosos, prevendo-se a sua 

contentorização e recolha pela Autovila para sua valorização.  
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Também as lamas do tratamento de efluentes serão contentorizadas e recolhidas pela Autovila, 

como resíduo perigoso. No entanto, caso estas sejam recolhidas de forma indiferenciada ou 

sejam utilizadas como lamas para valorização agrícola, surgirão aqui efeitos negativos 

importantes. 
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6 SÍNTESE 

 
Pretende-se ampliar a SINPOL em 815m2 o que em termos práticos se traduz numa construção 

relativamente pequena, localizada num lote industrial já existente dentro da Zona Industrial de 

Portalegre. 

 

Em termos gerais, pode dizer-se que este projecto não terá grandes efeitos negativos ao nível 

do ambiente (alguns da fase de construção do projecto) e nem irá trazer mais efeitos negativos 

do que aqueles que já existem actualmente. 

 

Existem alguns efeitos positivos notáveis que dizem respeito ao sistema de tratamento de 

águas residuais, bem como à existência de um sistema de caleiras que levem possíveis 

derrames para um tanque de armazenamento temporário.  

 

Considera-se ainda que em termos económicos e empresariais, a substituição do processo de 

produção de látex pelo de produção de colas poderá trazer benefícios económicos com 

vantagens relativamente a outras empresas competidoras. A SINPOL poderá assim beneficiar 

de outras áreas de mercado, o que poderá trazer benefícios para o concelho e em especial 

para toda a região alentejana. 

 

 




