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MINISTÉRIO

DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
Gabinete

do Secretário

DECLARAÇÃO

Projecto da "LACTOGAL,

de Estado

DE II~PACTE

E DO

do Ambiente

AMBIENTAL

SA -AMPl.iAÇÃO
DA UNIDADE INDUSTRIAL DE
OLIVEIRA CIEAZEMÉIS"
Projecto

d4~Execução

1. Tendo por base o Parecer Final da I::omissão de Avaliação (CA), as Conclusões da
Consulta Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
relativo ao Procedimento de AIA do Projecto da LACTOGAL, SA -Ampliação

da Unidade

Industrial de Oliveira de Azeméis, em fase de Projecto de Execução, situada na freguesia e
concelho

de Oliveira de Azeméis,

Ambiental

(DIA) favorável

a) Ao licenciamento

distlrito de Aveiro,

condicionadcl

emito Declaração

a:

por parte da I:::omissão de Coordenação

Regional do Norte (CCDR-Norte),

de Impacte

nos termos do Decreto-Lei

e Desenvolvimento
n° 46/94, de 22 de

Fevereiro, das acções de regularização do leito da linha de água, o qual deverá ser
solicitado pela requerente, após obtenção de todas as aprovações necessárias para o
projecto em apreço.
b) Ao

desenvolvimento

apreciação

de

pela Autoridade

onde conste,

um

Projecto

de AIA,

de

previamente

Integração

Paisagística

à instalação

a sujeitar

da unidade

a

industrial,

obrigatoriamente:

-planta

de implantação

geral;

planta de plantação e/ou sementl3iras;
-memória
caderno

descritiva

da intervenção;

de encargos;

-mapa

de medições;

-mapa

de orçamentação;

-cronograma

de implementação.

c) Á comprovação junto da CCDR-NoI1e. por parte do proponente. tendo em conta o
parecer da Câmara Municipal de OlivE!ira de Azeméis. do cumprimento dos níveis de

MINISTÉRIO

DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
DESENVOLVIM:ENTO
REGIONAL
Gabinete

do SecretáriCJI de Estado

E DO

do Ambiente

ruído previstos na legislação em vigor sobre a matéria (Decreto Lei n° 292/2000. de 14
de Novembro. na sua redacção actual).
d) Ao cumprimento
Oliveira

do protocolo

de Azeméis

comprometem-se
melhor

referente

conjunt.3mente

da nova

via de a(;esso.

em partes

iguais.

o proponente

e a Câmara

segundo

e a chegar
..repartindo

o qual

". ..ambas

a acordo
entre

Municipal

as partes

entre

si os custos

de

si

quanto

à

da respectiva

..".

e) Ao integral cumprimento
Medidas de Minimização

entre

às Acessibilidades,

a estudar

implantação

construção

assil')ado

do Projecto Ambiental

de Integração Paisagística,

e dos Planos de Monitorização

constantes

das

no anexo à

presente DIA, sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n° 194/2000, de 21 de Agosto,
na sua redacção actual.
2. Os relatórios

de monitorização

devE~rão dar cumprimento

à legislação

em vigor,

nomeadamente à Portaria n.o 330/2001, de 2 de Abril.
3. Nos termos
dada

pelo

decorridos
respectivo

20 de Novembro

do no1 do artigo 21° do Decreto-Lei

Decreto-Lei
dois anos
projecto,

n° 197/2005,
a contar

de 8 de Novembro,

da presente

exceptuando-se

n° 69/2000

data,

não tiver

os ca~;os previstos

de 3 de Maio, na redacção
a presente
sido iniciada

caduca

se,

a execução

do

no no3 do mesmo artigo.

de 2006.

o Secretário de ESt.3do do Ambiente

~-9~
Humberto Delgado Ub,ach Chaves Rosa
--o
16162/2005
(28série),
publicado
noDiáriodaRepública
de25/07/2005)

Anexo: Medidas de Minimização e Monitorização.

DIA
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MINISTÉRIO

DO

AMBIENTE

E DO

ORDENAMENTO

DESENVOLVIMENTO
Gabinete

do

DO

TERRITÓRIO

E DO

,-!c6lklJfq

REGIONAL

Secretário

de

Estado

do

Ambiente

Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução da
LACTOGAL, SA- Ampliação da Unid;~de Industrial

1. MEDIDAS

Deverão

DE

ser

de Oliveira de Azeméis

MINIMIZAÇÃO

integralmente

implementadas

todas

as

medidas

de

minimização

seguidamente

elencadas.

Medidas Genéricas
CA1 -O

início dos trabalhos

CA2 -Controlar
produzidos
Impacte
CA3-

o cumprimento

pela exploração

Ambiental

das

técnicas

medidas

disponíveis

ser comunica,do

das medidas

e verificar

antecipadamente

preventivas

a ocorrênci;~

à CCOR-Norte.

e minimizadoras

de novos

impactes

inerentes

não previstos

aos

impactes

no Estudo

de

(ElA).

Na eventualidade

execução

deverá

de se produzirem
minimizadoras

e económicas

outros

adequadas,

impactes

não considerados

considerando-se

para o desenvol\limento

sempre

no ElA, assegurar
as melhores

a

soluções

do projecto.

Abastecimento de água/estação de Tratamento do efluente Industrial
CA4-

Deverá ser dado cumprimento

água. Não será autorizada
produção

de produtos

integral às condições

a execução de novas captações,

alimentares,

impostas nas licenças de captação

de

cuja água captada seja utilizada

na

uma vez que seria considerada

como água para consumo

humano, ao abrigo do disposto no número 2 do artigo 2.0 do Decreto-Lei 243/2001, de 5 de Setembro.
CA5 -Em

termos de rejeição

de águas residuai~;, e após a reformulação/ampliação

deverá continuar a ser dado cumprimento às condiçljes de descarga estabelecidas

da ET AR,

na legislação em

vigor. Salienta-se que não será autorizada qualquer descarga de águas residuais em domínio hídrico,
solo ou linha de água, sem a respectiva

licença, nos termos do Decreto-lei

n.o 46/94, de 22 de

Fevereiro.
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DO TERRITÓRIO
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E DO

do Ambiente

Geologia

Fase de construção
EIA1 -Os

trabalhos deverão ser conduzidos, de forma a reduzir ao mínimo o período de tempo em

que os solos dos taludes

muito inclinados

ficam

descobertos,

procedendo-se

à colocação

de

estruturas de contenção, sempre que tal se revelar necessário;
EIA2 -Face
serão

à elevada

criados

grandes

inclinação
taludes

do terreno

de aterro

e a s:ua necessidade

e escavação,

de nivelamento

que deverão

para a cota 150m,

ter um tratamento

especial,

no

que se refere a contenções;
EIA3-

Deverá

assegurar-se

EIA4-

Deverá

proceder-se

conferidas

a posição

que as fases

ao

de escavação

revestimento

e a geometria

ve,getal

e colocação

dos

de aterros

taludes

finais,

decorram

logo

que

na época

Ihes

sejam

finais;

Fase de funcionamento
EIAS-

O revestimento

dispositivos

vegetal

de drenagem

minimização

dos taludes

das águas

de situações

de

de es.cavação

superficiais

instabilidade

e dos

e subterrâneas

aterros

serão acções

de superfícies

de terreno

preconiza-se

a introdução

que

finais

e a instalação

que contribuirão
ficarão

de

para a

definitivamente

modificadas.
EIA6-

Ao nível

que asseguram
EIA7-

possível

EIA8 -Os

dos taludes,
de taludes

de escavações,

com altura~; superiores

sempre

que

p,ossível,

de banquetas

de equilíbrio

a 6m.

deverá

recorrer-se

a meios

de

menor

para a sua realização.

solos

removidos

a realizar,

por forma

EIA9 -Deverá
inserção

a estabilidade

Em termos

potência

aterros

da estabilidade

proceder-se

no projecto

no terreno
a minimizar

afecto

deslocações

a uma pré-secagem

de espaços

verdes

à construção

permitirá

de terras

destes
diminuir

solos,

deverão

ser

e optimização
antes

encaminhados

para

os

dos solos existentes.

da sua aplicação

a área impermeabilizada

em aterros.
e criar zonas

A
de

escoamento.
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DO AMBIENTE
E DO OJRDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
DESENVOLVIMJENTO
REGIONAL
Gabinete

do Secretário

de Estado

~P/J1e

E DO

do Ambiente

Solos
Fase de construção
EIA10-

Deverá

ter-se

especial

cuidado

com oS óleoS utilizados

não permitindo

a sua escorrência

EIA11 -Deverá

ser feito o devido encaminhamento

peloS diversos

veículos

e maquinaria,

para o solo.

do material proveniente da escavação, garantindo

que, para o local de deposição de materiais, não sejam levados resíduos que não sejam inertes.
EIA12-

Sempre

que

possível,

deverá

ser reaproveitado

o material

resultante

da escavação

para outros fins, nomeadGlmente

(terras

para nivelamento

sobrantes

entre

outros)

de terrenos.

Fase de funcionamento
EIA13- Deverá ter-se
envolvam

materiais

particular

cuidado com a impermeabilização

com potencial

contaminação

dos pavimentos,

do solo, zonas de armazenamento

em que se
de óleos,

produtos químicos e resíduos.

Recursos Hídricos
Fase de construção
EIA14- Deverão ser tomadas medidas para evitar a escorrência de sedimentos para a linha de água,
a Norte do limite de terreno (Ribeiro do Estraveiro).
Fase funcionamento
EIA15-

Implementação

um aproveitamento
destas

águas

Qualidade

de um sistema
dessa

para as linhas

água

para

adequado
rega

dt~ armazenamento

dos espaços

verdes

de águas

e, também,

pluviais,

evitando

permitindo
escorrências

de água na envolvente.

do Ar

Fase de construção
EIA16-

Deverão

ser

poeiras

e partículas

utilizados

em suspensão

resultantes

das escavações,

a utilização

de veículos

inerentes

meios

aspersão

com cobertura

técnicos
originadas

disponíveis,
pela

por forma

escavação

a evitar

do terreno

com água em ;~onas de armazenamento
para transportl9

de inerte,

e lavagem

o alastramento

e movimento
de terras
de rodados

de

de terras,
ou areias,

e

dos veículos

à obra.
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MINISTÉRIO

DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO
DESENVOL
VIM'ENTO
REGION
Gabinete

EIA17-

De forma

a minimizar

do Secretári(JI

as concentrações

veículos

e maquinaria

deverão

limitação

na velocidade

de circulação.

que concerne
operações

aos veículos

ser

afectos

de Estado

à unidade

atmosféricos

a manutenções

Esta medida

é, também,

industrial.

E DO

~"gqle

do Ambiente

cje poluentes

submetidos

DO TERRITÓRIO
AL

periódicas

aplicável

Deverá

decorrentes

da obra,
haver

uma

à fase de funcionamento

no

ser mantido

e deverá

os

um registo

das referidas

de manutenção.

Ruído
Fase de construção
EIA18-

O horário

construção,

de trabalho

deverá

das actividades

ser limitado

ao período

ruidosas

diurno

ou geradoras

de vibrações,

durante

a fase de

tal como os transportes.

Fase funcionamento
EIA19-

Na fase de funcionamento,

matérias-primas

e

essencialmente

produto

deverá

acabado,

ser impli9mentado
de

modo

a

um programa

diminuir

o

tráfego

logístico
no

de transporte
período

de

nocturno,

entre as 24 e as 6 horas da manhã.

Fauna e flora
Fase de construção
EIA20 -O

estaleiro

EIA21 -Sempre
répteis

deverá

estar localizado

na área alfecta à construção

que, durante esta fase, se detectarem

e anfíbios,

intervencionados

estes

deverão

ser capturados

alguns animais em risco de vida, sobretudo
e libertados

de imediato

nos campos

não

da área envolvente.

EIA22 -De

forma

a minimizar

construção

não deverão

a ocorrência

decorrer

durante

de morta1idade
o período

devido

a atropelamentos,

os trabalhos

de

rlocturno.

Fase funcionamento
EIA23 -Após

a construção

biodiversidade

da área,

envolvente

à ampliação,

espécies

arbóreas,

(Arbutus

unedo),

como

da ampliação,

deverão

e com o objectivo

ser criados,

de modo a aumentar
sobreiro

( Quercus

pinheiro-manso

(Pínus

sempre

que possível,

a biodiversidade
suber),
pínea),

de contribuir
espaços

verdes

na área em questão,

<:arvalho-alvarinho
ciprestes

para o enriquecimento

( Quercus

(Cupressus

dentro

da

e na zona

nomeadamente

robur),

medronheiro

lusítaníca,

Cupressus

4
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MINISTERIO

DO

AMBIENTE

E

DO

DESENVOL
Gabinete

sempervirens)

e

communis),

espécies

a torga

do Secretário

arbustivas

(Calluna

ORDENAMENTO

VIM[NTO

como

vulgaris),

de Estado

o

entre

DO

TERRITORIO

E

DO

REGIONAL

pilriteiro

do Ambiente

(Crataegus

monogyna),

a

murta

(Myrtus

outra~,.

Paisagem
Fase de construção
EIA24-

Deverá

escombreiras,

proceder-se
estaleiros

à delimitação

e depósitos

física

do terreno

a ocupar,

ar,queológico

das

definindo

cuidadosamente

as

de máquinas.

Património
Fase de construção
CA6-

Deverá

revolvimento,

garantir-se
ou

o acompanhamento

remoção

do solo

(desmatação,

decapagem

principais

do solo

acções

que

até

à rocha,

destinadas

a áreas

impliquem

escavação

e

outras );
CA7 -Deverá

ser realizada

obra (depósitos

de terras,

a prospecção

arqueol()gica

áreas de empréstimo,

nas zonas

ou Iras áreas),

caso estas

funcionais

não se integrem

da

na área a

licenciar.

CA8 -O

aparecimento

subsequente

de qualquer vestígio de inlteresse arqueológico

medida de salvaguarda,

de acordo com o disposto

dará, de imediato, lugar à

na Lei n.o 107/2001,

de 8 de

Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do património
cultural;

Sócio-economia
Fase de construção
EIA25-

Na fase

duração

de construção,

por afixação

EIA26 -O

percurso

de forma

a constituir

a população

de aviso em locais
a adoptar
a menor

deverá

ser avisada

do conteúdo

da obra

e

públicos.

para o transporte
afectação

reside,nte

de materiais

na envolvente,

de escavação

devendo

ocorrer

deverá

ser estabelecido,

em horas fora dos períodos

de ponta.
EIA27 -Todos

os equipamentos,

veículos

e máquinas

deverão

ter registo

de manutenção

5
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DO AMBIENTE

E DO ORDENAMENTO

DO TERRITÓRIO

Fase funcionamento
Relativamente

indemnizações

à dispensa

e concedidas

as providências

possíveis

de mão-de-obr;a

pré-reformas,
no sentido

das 3 unidades

de acordo

de reinserir

a encerrar,

com cada caso.

a mão-de-obra

Deverão,

sobrante

deverão

ser pagas

ainda,

ser tomadas

em locais

de emprego

similares.

EIA30 -Na

fase

de funcionamento,

o programcl

logístico

de veículos

pesados

envolvidos

na

actividade da empresa deverá ser ajustado, por forma a causar a menor interferência na envolvente,
quer no que se refere ao tráfego, como ao ruído gerado na envolvente.

Resíduos
Fase de construção

EIA33- Utilização

de sinalização

adequada

do local de armazenamento

de cada tipo de resíduo

esperado em obra, facilitando a sua correcta colocação;

Fase funcionamento
EIA36 -Sensibilização
EIA37 -Criação

e formação

dos trabalhadores

de sinal ética para fácil identificação,

para a recolha
no parque

selectiva.

de resíduos,

~.r4
*elllq

E DO

DESENVOL
VIM:ENTO
REGION AL
Gabinete do SecretáriCJI de Estado do Ambiente

EIA29-

/
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MINISTÉRIO
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da zona e local de cada

tipo de resíduo.
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MINISTÉRIO

DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
DESENVOLVIl\1[ENTO
REGIONAL
Gabinete

EIA38 -Utilização

de

armazenamento
escorrência
EIA39

um

do Secretário

parque

doS diversos

de

de Estado

resídu,DS

tipoS de resíduoS,

em

E DO

do Ambiente

recinto

fechado,

que contemple

uma

Com

bacia

capacidade

de retenção

para

para
evitar

para oS soloS.

-Encaminhamento

dos

resíduos

para

oper;adores

licenciados

Risco
EIA40 -Algumas

das medidas de protecção,

prt~venção e intervenção

previstas para a ampliação

poderão ser, também, aplicadas à fábrica existente, o que poderá estar na origem de uma diminuição
do número de situações associadas

a impactes significativos

identificados

na análise preliminar de

riscos efectuada.

2. MONITORlZAÇÃO
Com os Planos de Monitorização

Ambiental

(PMA), será dado cumprimento

ao disposto no regime

jurídico de AIA, de acordo com o Decreto-Lei n.o 69/2000, de 3 de Maio, na sua redacção actual.
Com a implementação
garantir

a recolha

consideradas

no terreno do PMA, prett~nde-se, de uma forma sistematizada,

de

informação

sobre

a evolução

de

determinadas

variáveis

continuar

a

ambientais,

as que maior importância assumem ao nível de incidência de impactes no projecto em

apreço.
Nesse sentido,

os objectivos

subjacentes

à reallização do PMA são, por ordem de prioridade

e

importância, os seguintes:
-Avaliar

e confirmar

o impacte

da implerrlentação

parâmetros

monitorizados,

cumprimento

da legislação em vigor;

-Verificar
-Avaliar
alguns

a eficiência
a eventual
aspectos

Neste seguimento,
medidas

tanto

em função

das medidas
necessidade

ambientais

das previsões

de minimizaçãa
de aplicação

e funcionamento

de impactes

de novas

(caso as preconizadas

medidas

inicialmente

do projecto

efectuadas

sobre

os

como

no

relativamente

a

no ElA,

adaptadas
de minimização
não sejam

suficientes).

impõe-se, para a implementaçãlo de uma correcta gestão e acompanhamento

de minimização

de impactes

preconizacjas,

das

uma atitude de gestão integrada em que a

qualidade do ambiente, nas suas diversas componentes,

seja objecto de uma análise sistemática em

termos de diagnóstico,

e fiscalização

planeamento,

acompanharnento

atingir os objectivos específicos estabelecidos

das medidas adoptadas

para

pela empresa.
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MINISTÉRIO

DO

AMBIENTE

E DO

ORDENAMENTO

DESENVOLVIMENTO
Gabinete

Ficará

a

cargo

acompanhamento
estará

do

promotor

o

e fiscalização

disponível

TERRITÓRIO

E DO

REGIONAL

Secretário

registo
dos

para consulta

Para a fase de construção,
Ambiental

do

DO

~I/gd .1(0&
v 4I}l1. ~
~/e12
~

de

da

Estado

informação

planos,

Ambiente

decorrente

de modo

por parte das enticiades

do

das

a constituir
oficiais

está prevista a implementação

da Obra e um Plano de Acompanharnento

acções

um arquivo

de

verificação,

de informação

que

que o solicitem.

de um Plano de Acompanhamento

Arqueológico.

Durante o funcionamento,

descritores ambientais sobre os quais recairá um ~llano de monitorização

regular e calendarizado

os
são:

os Recursos Hídricos, o Ruído, a Qualidade do Ar ,e a Gestão de Resíduos.
Periodicamente,
medidas

deverá

preconizadas

eventualmente

fazer-se
para

se venham

Saliente-se

a redução

a verificar

e o acompanhamento

e/ou

elinrtinação

ser de imediato

dos

com a implementação

desde já que, caso se verifique

algum factor de perturbação
deverão

a avaliação

ambiental

impactes

efeitos

induzido

que

Os Planos

de Monitorização

sempre

fundamentada

que se justifique.

sobre

do projecto,

extraordinárias

como forma de avaliar a extensão e/ou provimento de tais factos.

monitorização

originados,

pela implementação

as a<;ções de monitorização

ser revistos,

das

do projecto.

justifiquem,

deverão

e da eficácia

negativos

algLIm acidente ou reclamação

eventualrnente

desencadeadas

dos

que se

Os relatórios

de

deverão ser remetidos para a CCDR-N para apreciação.

Plano de Acompanhamento Ambiental da Ol>ra
Tabela 1- Plano de acompanhamento
MEDIDA
Verificação do pedido de licença de
utiliza ão da área a intervencionar
Verificação do acautelamento dos
condicionalismos, em termos de
ocupação do solo, existentes na área
a intervencionar
Acompanhamento da reconstituição
das áreas intervencionadas
tem
rariamente durante a obra
Acompanhamento do plano de
estão de resíduos da obra
Fiscalização da implementação de
medidas cautelares na manutenção
de veículos e ma uinaria
Fiscalização da utilização de sistema
de aspersão com água em locais de
movimenta -o de terras secas
Fiscalização da utilização de
cobertura nos camiões de transporte
de inertes
Fiscalização da velocidade de
i circulação dos veículos e máquinas
I nas estradas envolventes
~-

am~iental~a
AMBITO
Processo

obra
PERIODICIDADE

DE APliCAÇÃO
dle
---

licenciamento

Obra em geral

Semanal (fase final da obra)

Obra -estaleiro

!
Obra em geral
Obra -estiJleiro e frentes
de trabalho
.-

-

Semanal

Quinzenal

't

Obra em geral

Semanal

Obra em geral

Semanal
(Continua)
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Tabela 1 (continuação) -Plano

E DO

de acompanhame nto ambiental da obra

MEDIDA
Fiscalização da limpeza de linhas de
drenagem de águas pluviais
obstruídas
Verificação e controlo das
actividades mais ruidosas nos
estaleiros
Fiscalização do horário de trabalho
das actividades ruidosas
Verificação da informação da
população na envolvente
relativamente à execução de
actividades ruidosas
-Verificação da vedação completa da
área de trabalho
Fiscalização da sinalização na
envolvente da área de intervencão

AMBITO

DE ApUCACÃO

PERIODICIDADE

Semanal

Obra em geral

Semanal

Obra em geral

Semanal

Obra em geral

Quinzenal

Obra em geral

Semanal

Obra em geral

Semanal

Início da Obra

Semanal
Semanal

Plano de Acompanhamento Arqueológico
A

monitorização

assumirá
solos

dos

a forma

Parâmetros

de

construção

de Acompanhamento

ou alteração

no seguimento

trabalhos

da topografia

da aprovação

Ca ampliação

ArqueoláQ ico de todas

original

do respectivo

do terre]n~ ). de acordo
Relatclri o pelo Instituto

da

unidade

as obras

industrial

que impliquem

com o proposto
Português

da

Lactogal

remoção

no respectivo

de Arqueologia

de

ElA, e
(IPA).

a monitorizar

o acompanhamento

arqueológico

terá por objectivo a observação

dos trabalhos de construção

da

ampliação da unidade industrial, sempre e quando houver lugar a obras que impliquem remoção de
solos, no sentido de registar:
o

Estratigrafia

D

Ocorrência de materiais arqueoló!gicos

[1

Ocorrência de estruturas arqueol()gicas
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19cais

e freauência

De acordo
no item

Parâmetros

medidas

subsequentes.

Salvo

comunicação
relatório

final,

escrita
com

e aprovado

a Monitorizar,

do Droarama

as situações

do

Secretári4~

TERRITORIO

E

DO

REGIONAL
de

Estado

do

Ambiente

dos regi§!Q§.

com o estabelecido

.§QbIe a revisão

litQc1oq,~ .fiQ('~
~ 41l1&.
re",...,

,

MINISTERIO

referidas

lugar

a imediata

de qualquer

comunicação

um dos factores

ao IPA para

referidos

avaliação

das

de relatório

ou

de monitorizaçãQ
no ponto

com avaliação
entrega

dará

no ElA, a ocorrência

anterior

preliminar

ao IPA e ao dono

-nas

quais

se prevê

das ocorrências
da obra

até

entrega

-prevê-se
15 (quinze)

imediata

apenas
dias após

a produção
a conclusão

de um
dos

trabalhos.
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do Secretário

de Estado

E DO

do Ambiente

patrimonial deverá ser avaliado em função dos se'guintes critérios: antiguidade, raridade, significância,
monumentalidade,

potencial

de informação

ci~~ntífica, potencial

de exploração

pedagógica

ou

turística.

Plano

de Monitorização

dos Recursos

Hídlricos

As acções que deverão ser levadas no âmbito de!;te plano são:
.a

monitorização

da qualidade da água do rio Antuã. Este programa deverá prever a realização

de ensaios aos parâmetros analisados no ~Imbito do ElA, com uma periodicidade

trimestral por

um mínimo de 2 anos. Estes ensaios dl9verão ser efectuados

recolhidas

em amostras

a

montante e a jusante do ponto de descarga do efluente (ver figura em anexo). Os relatórios de
monitorização

deverão

Semestralmente,
a monitorização
ser levada

ter

uma

trimestral

(à semelhança

dos

ensaios).

deverá efectuar-se uma revisão do programa de monitorização.
dos parâmetros

a cabo,

furos de captação,

com

relativos

à c aptação/exploração

reg isto sistemático

e dos caudais

extraídos

de águas subterrâneas

deverá

dos níveis hidráulicos estáticos e dinâmicos

nos

~,ara consumo, antes da entrada em funcionamento

em funcioln. ~mento no mesmo período do ano, no sentido de

da ampliação

e após

a entrada

melhor

o efeito

do acréscimo

avaliar

periodicidade

da captc Icão de água subterrânea.

Plano de Monitorização do Ruído
o plano de monitorização
essencialmente,

de ruído visa avaliar o impacte

decorrente

da actividade

provocado,

pelo tráfego de veículos pesadc,s, de modo a optimizar a logística de transportes

dos equipamentos

em funcionamento

na instalação, no sentido da intervenção

e

para diminuição

do

valores de ruído que ultrapassem

os

impacte negativo.
Com a modelação matemática elaborada, não s~~oexpectáveis
valores limite legislados.

No entanto, após entrada em funcionamento

da ampliação

da instalação,

de ruído que passarão

pela medição

deverão ser feitas medições para averiguação desta situação.
Deste modo, deverão

ser efectuadas

duas car;acterizações

(período diurno e período nocturno) uma semana antes do arranque da fábrica e um mês após a
entrada em pleno funcionamento.
Os pontos de medição

deverão

ser os apres4~ntados na figura em anexo e, caso se verifique

necessário, poderão ser seleccionados para avaliação novos receptores.
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do Secretári(.

de Estado

E DO

do Ambiente

Após esta avaliação, caso se verifique necessáril:>, deverão ser tomadas as respectivas
minimização e posteriormente

medidas de

realizar uma nova rnedição.

Deverão ser realizadas medições de ruído ou modelação previsional, sempre que se venha a verificar
um aumento no número de veículos afectos aos diferentes

movimentos

de materiais

da unidade

industrial.

Plano de Monitorização
CA9 -O

plano

seguem,

de forma

também

traçar

implantação
-o

de monitorização
a permitir

novas

do Alr

da Qualidade

aferir

medidas

a eficácia

de

actuação

do Ar deverá

das medidas
para

ser reformulado

previstas

uma

correcta

para
gestão

nos moldes

minimizar

que se

os impactes,

ambiental

da

e

área

de

do Decreto-Lei

n°

do projecto:

plano

78/2004,
-A

da Qualidade

de monitorização

das fontes

fixas,

deverá

obedecer

às exigências

de 3 de Abril;

periodicidade

de monitorização

deverá

obedecer

ao artO 18 do Decreto-Lei

n° 78/2004,

de 3

de Abril;
-As

técnicas,

Decreto-Lei
-A

métodos
n.o 78/2004,

chaminé

n.o 78/2004,

-As

de análise

e a toma

e condições

de amostragem,

deverão

ser aqueles

definidos

no

de 3 de Abril;
de amostragem

e devem

garantir

o disposto

no artigo

32° do Decreto-Lei

de 3 de Abril;

análises devem ser efectuadas

por laboratórios

acreditados,

nos termos do artigo 23° do

Decreto-Lei n.o 78/2004, de 3 de Abril;
-Nos

termos

monitorização

do artigo 23° do Decreto-Lei

n.o 78/2004,

de 3 de Abril,

os resultados

da

das emissões gasosas devem ~;er enviados à CCDR-N no prazo de até 60 dias

após a realização do ensaio;
-o

plano

de monitorização

deverá

ser submetido

previamente

a parecer

da CCDR-N.

Plano de Gestão de Resíduos
Na fase de construção,

deverá ser implementado

um Plano de Gestão de Resíduos.

Este Plano

consiste genericamente:
Definição

dos parâmetros

a monitorizalr;
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Locais

do Secretário

e Frequência

Técnicas.

métodos

de Estado

E DO

do Ambiente

das amostragens;
e equipamentos

necessários;

Tipos de medidas de gestão ambiental;
Periodicidade dos relatórios
Na fase

de funcionamento,

fábrica

actual,

fábrica.

O parque

a receber

deverá

beneficiando

do know-how

de resíduos

os acréscimos

Por fim, relativamente

ser implemerJtado

actual

existente

dever-se-á

de resíduos

previstos

o sistema
do ciclo

manter

de gestão
de vida

e actualizar,

dos

de resíduos
resíduos

aplicado

produzidos

caso seja necessário,

na
na

por forma

com a ampliação.

ao soro em pó, este é com,ercializado em sacos de 25Kg e/ou em big-bags de

1000kg para o mercado nacional e europeu, onde será utilizado para diversos fins, nomeadamente

na

produção de produtos alimentares (iogurtes, chocolates, etc) entre outros.
o presente plano de gestão de resíduos visa, principalmente,
durante

a fase

contaminações
A elaboração

de construção

da ampliação,

a correcta manipulação

no sentido

de evitar

ou

dos resíduos,

minimizar

potenciais

quer dos solos quer das águas superficiais.
deste plano de gestão de resíduos teve por base o Decreto Lei n° 239/97, de 9 de

Setembro, que estabelece
recolha, transporte,

as regras a que fica sujeita a gestão de resíduos, nomeadamente

armazenagem,

a sua

tratamento, valorização e eliminação por forma a que os resíduos

não constituam perigo ou causem prejuízo para a s,aúde humana ou para o ambiente.

Definição

dos parâmetros

A implementação
factores

relativos

deste

a monitorizar
plano

de gestão

de resíduos

passará

pela

monitorização

dos

seguintes

aos resíduos:

Definição do tipo de resíduos;
Quantidade de cada tipo de resíduos;
Definição do correcto armazenamento

temporário do resíduo em obra;

Definição do correcto destino final a doarao resíduo;
Verificação

da correcta

manipulação

dos

resíduos

nas várias

empreitadas

a decorrer

em obra;

Verificar

a existência de eventuais

dlerrames de óleos oU outros produtos

perigosos

sobre oS soloS.
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Locais

e Freauência

Os principais
local
numa

zona

passagem

armazenamento
construção
extensão

referem-se

de

e afastado

da ampliação.
da área afecta

Deverá
gestão

produzidos

para o seu correcto

de

ser feita

de Estado

do Ambiente

das amostraaens

resíduos

específico

do Secretário

E DO

à fase de construção,

armazenamento

camiões,

o mais

por

temporário.

forma

possível

de

O local de implantação

a facilitar
habitações

(jeste

devendo
Este local

o seu

deverá

transporte

e sempre

plano de gestão

ser criado

em

em obra um

estar

localizado

para

o local

de

terrenos

afectos

à

de resíduos

será em toda a

à obra.

uma verificação

semanal

de toda~; as empreitadas,

por forma

a verificar

a correcta

de resíduos.

Técnicas.

métodos

e equipamentos

necessários

Por forma a que haja uma correcta gestão de re:síduos, deverá existir em obra um parque para
armazenamento

dos diferentes tipos de resíduos,

devendo estes ser posicionados

no respectivo

parque por tipo de resíduo, no sentido de esta recolha ser selectiva e ser possível a sua posterior
valorização.
No local de armazenamento

de óleos, deverá existir IJma bacia de retenção completamente

estanque,

por forma a evitar eventuais derrames.
Este parque

de armazenamento

de resíduos

deverá

ficar,

o mais próximo

possível,

dos estaleiros

de

ferro e cofragens.

o cumprimento

das obrigações

armazenamento

temporário deverá ficar sobre a alçada de cada responsável

acompanha

relativas

à condução

dos resíduos

para o respectivo

de obra, já que este

a obra a tempo inteiro. No entanto, devE!rá existir em obra um técnico responsável pelo

plano de gestão de resíduos que poderá e deverá SE!ro técnico responsável
programa de acompanhamento

trabalhadores,

pela implementação

do

ambienta! da obra.

Antes da entrada de cada equipa em obra, deverá ser feita a sensibilização

ambiental dos diferentes

devendo ser apresentado o plano de gE~stãode resíduos.

A correcta gestão do parque de armazenamento
proponente

local de

na pessoa do técnico responsável

de resíduos deverá ficar da responsabilidade
pelo Programa de Acompanhamento

Ambiental

do
da

Obra (PAAO), no sentido de dar o correcto destino final aos resíduos em tempo oportuno.
Deverá

ser feito o respectivo
Quantidade

registo

de resíduos,

e tipo de resíduos

no qlJal deverá

recolhidos,

constar

armazenados

a seguinte

informação:

e transportados;
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A origem

e destino

Se possível,

Esta informação

do Secretári(t
dos

de Estado

E DO

do Ambiente

resíduos;

a identificação

da operação

deverá ser arquivada

a efectuar

aos resíduos.

no procl~sso relativo ao Programa

de Acompanhamento

Ambiental da Obra (PAAO).

TiDOS de medidas
Cada

de qestão

responsável

por tipo
sendo

de empreitada

de resíduo

comunicado

ao técnico

posicionamento

o técnico

responsável

o técnico

Aquando

gestão

para

no respecti',o
o tipo

pelo PAAO

responsável

o local

de! resíduos

entender

pelo destino

selectiva

dos resíduos,

de armazenamento

ambienta'

temporário,

da obra que definirá

existir

e o seu

Este técnico

o quantitativo

necessário

ou quinzenalmente),

e suficiente

este encaminhará

para
para

final.

para destino final, deverá

terá,

qual

quantitativo.

ser feita

a respectiva

de transporte que deverá ser verificada pelo técnico responsável

de resíduos.

isto é,

parque.

final (semanalm,ente

de resíduos

a recolha

pelo acompanhamento

registará

para destino

do transporte

obrigatória

PMO

de fazer

ser condu~~ido

responsável

responsável

empresa

acompanhamento

deverá

dos resíduos

pelo

que este seja enviado
a respectiva

terá a obrigação

produzido,

o correcto

Quando

ambienta'

também,

utilização das terras excedentárias

a responsabilidade

pelo plano de

de verificar

durante as várias empreitadas

guia de

a correcta

e

de obra, por forma a

evitar o seu incorrecto transporte para outro destino.
Sempre

que

se verifique

contaminado,

o seu correcto

Após a conclusão
destino

final aos resíduos

eeriodicidade

derrame

de óleo

acondicionamento

da obra, durante

do que uma semana

sobre

pontualmente

o solo,

deverá

e envio para destino

a fase de exploral:.:ão,
produzidos,

no local onde decorreu

ser feita

a recolha

do solo

adequado.

o promotor

ficará

não permitindo

com a obrigação

que estes

permaneçam

de dar o
por mais

a empreitada.

dos relatórios

No estaleiro

de obra,

uma pasta

com todos

destino

algum

final,

e sobre

a responsabilidade

os dados

guias de transporte

do técnico

relativos

aos resíduos,

e Mapas

de Registo

responsável

relativamente

(je Resíduos

pelo PAAO,

a quantidade,

a enviar

anualmente

deverá

existir

tipo de resíduo,
à CCOR-N.
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