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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

Projecto “AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE ETILENO PARA 570 KTON” 
 

Projecto de Execução 
 
 

1. Tendo por base o Parecer Final da Comissão 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 “Ampliação da Fábrica de Etileno para 570 kton”, em fase de 

Projecto de Execução, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável 
condicionada: 

 à apresentação, para apreciação pela Autoridade de AIA, numa fase prévia à obtenção da 

licença de estabelecimento, dos seguintes elementos, no âmbito do Relatório de 

Segurança elaborado (artigo 10º do Decreto-Lei nº. 254/2007, de 12 de Julho) e relativos à 

análise de risco das alterações: 

- Estudos HAZOP (ou semelhante), que incluam a descrição das recomendações 

relativas às medidas de redução de risco para cada equipamento. 

- Justificação adequada para os casos em que a implementação dessas medidas não 

seja efectuada. 

 à concretização das medidas de minimização, dos planos de monitorização, do programa 

de acompanhamento e gestão ambiental da obra e de outros elementos constantes no 

anexo à presente DIA, sem prejuízo para as condições que vierem a ser impostas na 

Licença Ambiental que for emitida para o Complexo Petroquímico. 

2. As medidas a concretizar na fase de obra deverão ser integradas no Caderno de Encargos 

da obra. 

3. Os Relatórios de Monitorização deverão ser apresentados à Autoridade de AIA, respeitando 

a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

4. Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, decorridos 
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dois anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do respectivo projecto, 

exceptuando-se os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 

 

 

 
 
25 de Julho de 2007, 
 

 
O Secretário de Estado do Ambiente1 

 

 

 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 

 

 

 

 

Anexo: Medidas de Minimização, Planos de Monitorização, Programa de Acompanhamento Ambiental e Outros elementos. 

                                                 
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução da 

“Ampliação da Fábrica de Etileno para 570 kton” 

 

 

I. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase de construção 

Medidas gerais 

1. Assegurar a deposição das terras sobrantes em destino final adequado, devendo as terras que, 

eventualmente, se venham a identificar como contaminadas, decorrentes das escavações, ter um 

destino final adequado às suas características de resíduo perigoso. 

2. Repor em condições adequadas todas as infra-estruturas e acessos que possam ser afectados 

pela obra. 

3. Implementar medidas que visem a eliminação das emissões significativas de poeiras, como seja a 

aspersão e humedecimento dos acessos e áreas afectas à obra e cobertura dos veículos de 

transporte de materiais, bem como o acondicionamento controlado durante a carga e a adopção de 

menores alturas de queda durante a descarga. Estas medidas deverão ser tidas em especial 

consideração sempre que se verifiquem situações de tempo seco e ventoso. 

4. Planear devidamente e executar cuidadosamente todas as actividades associadas à construção 

que decorram fora dos limites do Complexo e do Terminal, nomeadamente o transporte de 

equipamentos e materiais, por forma a evitar a ocorrência de acidentes envolvendo a população. 

5. Proibir a descarga de produtos poluentes (betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos 

químicos, detergentes e águas de lavagem) na rede de colectores pluviais e nos solos. 

6. Proceder à lavagem de betoneiras nas instalações da empresa prestadora do serviço, não se 

procedendo à descarga dessas águas nos sistemas de drenagem do Complexo ou do Terminal 

Petroquímico. 

7. Sensibilizar os recursos humanos afectos à obra, no sentido da prevenção e mitigação de 

incidentes, envolvendo derrames de produtos químicos, diluentes, óleos e combustíveis. 
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Medidas para o estaleiro 

8. Implementar um sistema de lavagem de rodados à saída da área afecta à obra e antes da entrada 

na via pública, para todos os veículos e maquinaria de apoio à obra. Este sistema deverá ser 

instalado num local definido, de forma a que a água utilizada fique confinada e seja submetida a 

tratamento adequado. 

9. As operações de abastecimento e de manutenção da maquinaria associada à obra deverão ser 

efectuadas em local apropriado para o efeito, devidamente impermeabilizado e com capacidade de 

contenção, preferencialmente fora do local da obra, em oficinas especializadas. Os eventuais 

resíduos resultantes destas operações deverão ser armazenados em recipientes estanques e 

conduzidos, com a maior brevidade possível e por empresas especializadas, a destino final 

adequado. 

10. Implementar um Plano Integrado de Gestão de Resíduos, no qual se proceda à identificação e 

classificação dos resíduos em conformidade com a Portaria nº. 209/2004, de 3 de Março e onde se 

estabeleçam objectivos e afectem tarefas e meios, tendo em consideração a calendarização e 

faseamento da obra, contemplando o seguinte: 

 Procedimentos para redução da quantidade de resíduos produzidos e condução para 

reciclagem, sempre que possível; 

 Procedimentos para a separação dos resíduos produzidos em função das suas características, 

nomeadamente em papel, vidro, metais, resíduos orgânicos, óleos usados e outros resíduos; 

 Meios adequados de recolha dos vários tipos de resíduos gerados na obra; 

 Implementar o centro de deposição de resíduos previsto, devidamente dimensionado de forma 

a permitir o acondicionamento e manuseamento em condições de higiene e segurança dos 

diferentes resíduos; 

 Encaminhamento dos resíduos a destino final adequado, de acordo com a sua classificação. A 

recolha, armazenagem, transporte e destino final dos resíduos deverá realizar-se, de acordo 

com a legislação em vigor, em matéria de gestão de resíduos. 

11. Armazenar selectivamente as substâncias inflamáveis e aplicar sinalização adequada, de forma a 

prevenir eventuais incêndios. 

12. Assegurar, em locais de passagem e bem visíveis, a existência de listas de contactos de 

entidades a contactar em caso de emergência. 

13. Disponibilizar kits de material absorvente de derrames. 
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14. Manter um registo devidamente actualizado do destino das águas residuais domésticas 

provenientes das instalações sanitárias portáteis, a colocar nas frentes de obra, no qual conste a data 

das operações de recolha do efluente, a entidade responsável pelo serviço, volumes de água residual 

retirados e seu destino final. 

15. Assegurar que os locais de instalação de substâncias contaminantes, como sejam combustíveis, 

lubrificantes ou outras substâncias químicas, assim como todas as áreas onde estes sejam 

manipulados, sejam impermeáveis e disponham de drenagem para tanques de retenção 

adequadamente dimensionados, para poderem reter o volume máximo de liquido susceptível de ser 

derramado. Os tanques deverão ser concebidos para possibilitar, de modo fácil e seguro, a remoção 

dos líquidos que para aí tenham afluído, e que deverão ter um destino final controlado.  

 

Fase de exploração 

Medidas gerais 

16. Adoptar, em permanência, boas práticas de operação e exploração da instalação, devendo ser 

implementado um sistema de gestão ambiental, que contemple a incorporação contínua de novas 

tecnologias, procedimentos e programas de desenvolvimento da qualificação dos trabalhadores da 

instalação, de modo a assegurar uma melhoria contínua da segurança e do desempenho ambiental. 

17. Adequar o actual sistema de gestão de resíduos do Complexo, aos resíduos produzidos com o 

projecto da ampliação. 

18. Assegurar o cumprimento das condições de funcionamento adequadas dos veículos cisterna 

utilizados na expedição dos produtos. 

19. A circulação dos veículos cisterna de expedição de produtos deverá, sempre que possível, 

privilegiar a utilização de vias que não atravessem povoações. 

20. Manter as mesmas características exteriores dos tanques existentes actualmente no Complexo, 

para os novos tanques a instalar. 

21. Manter limpas e devidamente protegidas as drenagens de águas pluviais, de modo a evitarem-se 

contaminações. 

22. Manter as zonas não impermeabilizadas em condições que favoreçam a infiltração. 

 

 

 

3 



 
 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente  
 
II. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Resíduos 

1. Fase de construção 

No âmbito do acompanhamento ambiental de obra, proceder ao controle dos resíduos produzidos 

(identificar, classificar e quantificar todos os tipos de resíduos gerados na obra, em conformidade 

com a Lista de Resíduos do Anexo I, Portaria nº. 209/2004, de 3 de Março), à identificação do 

destino final dos resíduos (dar o destino final adequado a cada tipo de resíduos, de acordo com a 

sua natureza e adoptar um sistema de gestão de resíduos, de acordo com o Decreto-Lei nº. 

178/2006, de 5 de Setembro) e ao controle mensal. 

2. Fase de exploração 

Controlar, identificar e encaminhar os resíduos a produzir, no âmbito das práticas de gestão de 

resíduos instituídas na Repsol e no Complexo Petroquímico, de acordo com o Decreto-Lei nº. 

178/2006, de 5 de Setembro. 

 

Ambiente sonoro 

1. Fase de exploração 

O primeiro conjunto de medições deverá ser efectuado logo após a ampliação. Além disso, dado 

que a primeira campanha de monitorização já terá lugar após a entrada em vigor do Decreto-Lei 

nº. 9/2007, de 17 de Janeiro, os resultados deverão ser apresentados em termos dos indicadores 

Lden e Ln. 

Contudo, dado que também é objectivo da monitorização confirmar as previsões efectuadas no 

âmbito do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), os resultados deverão adicionalmente ser tratados 

em termos dos indicadores LAeq (07h - 22h) e LAeq (22h - 07h). 

A monitorização deverá incluir todos os receptores considerados no EIA e, em situações de 

reclamação, deverão ser efectuadas medições acústicas no local em causa, imediatamente após 

a reclamação, devendo ser ainda incluído esse local no conjunto de pontos a monitorizar. 

 

Emissões atmosféricas 

1. Fase de exploração 
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O regime de monitorização das emissões atmosféricas a adoptar será definido na Licença 

Ambiental, a qual deverá, no mínimo, contemplar os requisitos impostos na legislação em vigor 

(Decreto-Lei nº. 78/2004, de 3 de Abril, Portaria nº. 286/93, de 12 de Março e Portaria nº. 

80/2006, de 23 de Janeiro), ou seja: 

 O cumprimento do disposto nos Artigos 18º a 20º, do Decreto-Lei nº. 78/2004, de 3 de Abril; 

 A realização, pelo menos uma vez de três em três anos, de uma monitorização pontual (de 

todos os poluentes monitorizados pontualmente ou em contínuo) recorrendo a uma entidade 

externa acreditada; 

 O controlo metrológico dos equipamentos de monitorização (continua e pontual) das 

emissões para a atmosfera, com uma periodicidade anual, por forma a dar cumprimento ao 

previsto no Artigo 28º, do Decreto-Lei nº. 78/2004, de 3 de Abril. 

Os resultados das monitorizações das emissões para a atmosfera, efectuadas nas fontes 

pontuais previstas no projecto deverão ser enviadas para a APA (ex - Instituto do Ambiente), com 

a periodicidade e a informação prevista no Artigo 23º, do Decreto-Lei nº. 78/2004, de 3 de Abril. 

 

Qualidade das águas superficiais 

1. Fase de construção 

No âmbito do acompanhamento ambiental de obra, controlar devidamente as condições de 

funcionamento e limpeza do sistema de recolha de efluentes previsto. 

2. Fase de exploração 

O regime de monitorização a adoptar será definido na Licença Ambiental, o qual deverá, no 

mínimo, contemplar os requisitos impostos na legislação em vigor (Decreto-Lei nº. 236/98, de 3 

de Abril) e incluir a monitorização das águas pluviais descarregadas na Ribeira dos Moinhos, sob 

condições de elevada pluviosidade e em que este caudal excede a capacidade do sistema de 

tratamento. 

Os parâmetros a monitorizar deverão incluir: o pH, sólidos suspensos totais, CQO, óleos minerais 

e gorduras e hidrocarbonetos totais. 

As técnicas e os métodos de análise deverão respeitar as orientações definidas na legislação 

aplicável. 
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Solos e águas subterrâneas 

A CA considera que a monitorização proposta no EIA, para estes factores ambientais, é adequada, 

devendo, no entanto, ser aferida na atribuição da licença ambiental. 

Não obstante, refira-se que, segundo o parecer do INETI, recebido no âmbito do pedido de pareceres 

a entidades externas, a instalação do piezómetro proposta no EIA, deverá verificar-se nas imediações 

da fábrica e a jusante em termos do sentido de fluxo. Para isso e atendendo a que o EIA é omisso 

nesta matéria, deverão determinar-se os sentidos de fluxo. 

 

III. FASE DE DESACTIVAÇÂO 

23. Tendo em conta o horizonte de tempo de exploração do projecto, superior a 20 anos e a 

dificuldade de prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais 

então em vigor, deverá o proponente, no último ano de exploração do Projecto, apresentar um plano 

de desactivação pormenorizado, contemplando nomeadamente: 

 Solução final de requalificação da área de implantação do projecto e projectos 

complementares, a qual deve ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e com 

o quadro legal então em vigor; 

 Acções de desmantelamento e obra a ter lugar; 

 Destino a dar a todos os elementos retirados; 

 Plano de recuperação final de todas as áreas afectadas. 

 

IV. PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 

24. Implementar um Programa de Acompanhamento e Gestão Ambiental da obra, o qual deverá ter 

em consideração todas as medidas propostas neste parecer. 

 

V. OUTROS ELEMENTOS 

25. Dar cumprimento ao constante na Circular de Informação Aeronáutica nº. 10/03, de 6 de Maio que 

define os “obstáculos à navegação aérea” e as normas a respeitar para implantação da sinalização 

diurna e nocturna e da balizagem para esses mesmos obstáculos. 

6 



 
 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente  
 
26. Promover acções de formação que contemplem a adopção dos procedimentos adequados face à 

ocorrência de um sismo e sobre a iminência ou ocorrência de um acidente grave, a todos os 

trabalhadores envolvidos na construção do projecto. 
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