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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 Unidade de Abate de Aves e Tratamento de 

Subprodutos - Tomar”, em fase de Projecto de Execução, emito Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) favorável condicionada: 

1. Ao cumprimento das Medidas de Minimização e Planos de Monitorização; 

2. À instalação de um sistema de tratamento das águas de escorrência superficial antes de 

estas serem libertadas no meio hídrico ou, efectuar a sua ligação à rede pública que existe 

na zona industrial de Tomar para a drenagem das águas pluviais; 

3. Ao tratamento das águas residuais, previamente ao encaminhamento das mesmas para 

o colector municipal, de modo a dar cumprimento oficio das Águas do Centro. 

 

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. 

 

Em sede de Licenciamento Ambiental deverá ser contemplada, a descarga de águas pluviais 

não contaminadas, no respectivo formulário. 

 

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 dois 

anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do projecto, exceptuando-se 

os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 
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27 de Abril 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 e Planos de Monitorização. 

 
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 Unidade de Abate de Aves e Tratamento de Subprodutos” 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 
 

1. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

1.1 Fase Anterior à Execução da Obra 

Na fase anterior à execução da obra de implementação do projecto, deverá ser executado e aprovado 

um plano ambiental, supervisionado por um gestor ambiental com formação adequada, e que defina 

concretamente: 

• Planeamento das actividades da obra (fases, calendarizações, recursos a afectar e principais 

descritores afectados); 

• Normas, regulamentos e legislação aplicável (água, ar, ruído, solo, paisagem, resíduos, 

sócio-economia e património arqueológico); 

• Implementação e operação (estrutura e responsabilidades, competências, sensibilização e 

formação, controlo operacional, processos de comunicação, sistema de documentação e 

prevenção e correcção de acidentes); 

• Estrutura e responsabilidades (construtor/gestor ambiental, fiscalização e dono da obra – 

Citaves); 

• Competências, sensibilização e formação; 

• Controlo operacional; 

• Sistemas de documentação (documentação legal da obra – licenças, certificados, 

autorizações, p. e. de vazadouros; documentação de controlo de operações - guias de 

acompanhamento de resíduos, livro de obra, etc); 

• Prevenção e correcção de acidentes (descrições, causas, consequências, medidas 

correctivas, etc.); 

• Revisão do plano de gestão ambiental da obra; 

• Fichas de procedimento e controlo ambiental da obra (indicação do descritor, legislação 

aplicável e medidas de prevenção e minimização). 
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1.2 Medidas de Carácter Geral 

As escavações, aterros e execução de infra estruturas enterradas a efectuar, deverão ser controladas, 

para que não sejam ultrapassadas as cotas definidas no projecto, de forma a não pôr em risco a 

estabilidade das edificações existentes e das obras entretanto já efectuadas. Para esse controlo, dever-

se-á efectuar um acompanhamento topográfico local durante a execução deste tipo de trabalhos e após 

a execução das obras, para a execução das respectivas telas finais 

Para além das medidas a seguir definidas por descritor, deverão ainda ser implementadas as seguintes 

medidas: 

• Limitar às áreas estritamente necessárias as acções como movimentação de terras, circulação 

e parqueamento de máquinas e veículos.  

• A terra removida das escavações deve ser devidamente acondicionada, assim como materiais 

de construção como cimento e outros capazes de emitir poeiras. 

• Após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de 

trabalho, deverão ser devidamente limpos. 

• Reparação do pavimento, das vias utilizadas para acesso à zona de implantação do projecto, 

danificado devido à circulação de veículos pesados. 

• Se as actividades decorrerem na estação seca, nos dias de maior intensidade de vento 

deverão ser adoptadas medidas adicionais, tais como a rega e humidificação do solo, e 

cobertura dos veículos de transporte de terra, para minimizar a ressuspensão e dispersão de 

partículas de solo e matérias-primas de construção e na desactivação.  

 

1.3 Qualidade do Ar 

Na fase de construção, a redução dos impactes relacionados com a movimentação de terra e a 

consequente geração de poeiras, deverá ser concretizada através do humedecimento periódico do solo 

e da cobertura dos veículos de transporte de terra e definindo o local de deposição de entulho. Este 

deverá fazer-se apenas nos locais autorizados pelos organismos competentes, locais e regionais. As 

medidas de controle de partículas com origem no solo incluem, de uma forma geral, a aplicação de 

agua ao solo. 

Deverá ser controlada a velocidade de circulação, especialmente em pavimentos não asfaltados, de 

forma a reduzir as emissões.  
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Na fase de exploração, as medidas de minimização relativas à qualidade do ar, que visam 

proporcionar melhores condições de dispersão dos poluentes na atmosfera, prendem-se com a 

correcção da altura das chaminés, de acordo com o dimensionamento efectuado no Anexo XXV. 

 

1.4 Águas Superficiais 

Na fase de construção, todas as operações de manutenção de máquinas e veículos deverão ser 

efectuadas em local apropriado para o efeito, dentro da área a ocupar pelos estaleiros da obra, e os 

subprodutos dessas operações deverão ser armazenados em recipientes de estanquidade eficaz, 

procedendo-se depois a sua expedição para destino final apropriado, privilegiando-se a sua reciclagem, 

de forma a prever derrames acidentais de óleos e combustíveis, associados ao funcionamento de 

máquinas e veículos. 

Na fase de exploração, deverá ser aumentada a taxa de recirculação da água e a diminuir a produção 

de efluentes, utilizando esta água para lavagens de outras áreas da fábrica, ou para rega de espaços 

verdes e outros fins. 

 

1.5 Águas Subterrâneas 

Na fase de exploração, na captação de recursos hídricos, caso se verifique a alteração das condições 

de licenciamento da captação actual, alterando o nível hidrodinâmico, a qualidade da água captada, ou 

influenciando a produtividade ou qualidade da água de outras captações existentes na zona, terá de ser 

assegurada a utilização da água da rede pública de distribuição, de forma equilibrada e razoável, 

abastecendo prioritariamente os usos para consumo Humano, de forma a manter os actuais parâmetros 

hidráulicos e de qualidade da captação licenciada. 

 

1.6 Águas Residuais 

Durante a fase de construção, dever-se-á proceder à instalação de um sistema adequado de 

tratamento das águas residuais no estaleiro ou à recolha das águas residuais na rede de drenagem da 

empresa que se encontra ligada à rede pública de drenagem de águas residuais da zona industrial. 

Na fase de exploração, deverá ser melhorada a eficiência do pré-tratamento, e cumprir com eventuais 

parâmetros e respectivos limites a ser impostos para a descarga na rede pública de drenagem. 

Durante esta fase, deverá ser efectuada a ligação de eventuais águas pluviais ou de escorrência 

superficial à rede de drenagem de águas residuais ou efectuar o seu pré-tratamento, caso estas águas 

não cumpram os critérios admissíveis de ligação à rede hídrica natural conforme legislação em vigor 
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indicada. 

 

1.7 Ambiente Sonoro 

Durante a fase de construção, em termos de ruído, dever-se-á utilizar equipamentos que produzam o 

menor ruído e as menores vibrações possíveis ou proceder ao seu isolamento, no local de construção, 

bem como programar as operações mais ruidosas para o período diurno. 

A circulação de veículos pesados deverá ter lugar apenas no período diurno alargado, das 8h00 as 

21h00. Tais operações só poderão ter lugar para além daquela hora se a circulação de camiões se fizer 

por percursos alternativos que não afectem a vizinhança de ocupações de habitação ou outras de 

equivalente sensibilidade a ruído. 

 

1.8 Fase de Desactivação 

Na fase de desactivação, as medidas preconizadas são as seguintes: 

• Sempre que possível optar pelo desmantelamento de equipamento das infra-estruturas, uma 

vez que as demolições geram grandes quantidades de partículas; 

• O transporte dos escombros deverá ser devidamente acondicionado e a zona de circulação de 

veículos e máquinas pesadas deve ser molhada regularmente. 

 

 
 

4 



 
 

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

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente  
 
 
2. MONITORIZAÇÃO 

Os impactes ambientais sobre os quais o projecto incide e que serão objecto de monitorização na 

fase de construção e exploração, compreendem os seguintes domínios: qualidade do ar, águas 

superficiais e águas residuais. 

Na fase de construção, deverão ser monitorizadas, ao nível da Qualidade do Ar, as partículas totais em 

suspensão, bem como as águas de escorrência da obra.  

Na fase de exploração do projecto, deverá ser medida a água captada do furo e o caudal de águas 

residuais rejeitadas na rede pública de drenagem, bem como, monitorizada a qualidade da água 

captada, a qualidade da água nos pontos de utilização na empresa, os efluentes gasosos e, a 

qualidade da água pluvial e de escorrência superficial nos pontos de ligação ao meio hídrico 

 

2.1 Qualidade do Ar 

Na fase de construção, deverá ser efectuada a monitorização das partículas totais em suspensão. Esta 

terá como objectivo avaliar o impacte das obras e eficácia das medidas de minimização propostas no 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA), e deverá ser efectuada na área envolvente ao projecto, em 

períodos de sete dias coincidentes com trabalhos que gerem poeiras. A metodologia a utilizar deverá 

ser a identificada na legislação nacional.  

Por outro lado, na fase de exploração, deverá ser realizada a monitorização dos efluentes gasosos, a 

qual deverá ser efectuada nas chaminés respeitando os parâmetros, periodicidade e metodologia 

estabelecidos na legislação aplicável (Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril e Decreto-Lei n.º 

78/2004, de 3 de Abril). 

 

2.2 Águas Superficiais 

Na fase de construção, deverá ser feita a monitorização das águas de escorrências da obra, os 

parâmetros analisados deverão ser cor, turvação e caracterização físico-química, em locais a juzante 

da obra e estaleiro, relativamente à turvação, SST e CQO. A periodicidade deverá ser definida, de 

acordo com as águas produzidas e de acordo com as condições climatéricas.  

Na fase de exploração, deverá ocorrer a monitorização da qualidade da água nos pontos de utilização 

na empresa. Esta deverá avaliar o impacte do projecto, compatibilidade de usos e eventuais 

tratamentos necessários. Para esta monitorização, deverão se analisados os parâmetros dos Grupos 

R1, R2 e Inspecção, em pontos a seleccionar com base nos pontos de maior consumo Humano da 
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empresa. A periodicidade da amostragem de verá ser a seguinte: R1 – 12/ano, R2 – 4/ano e 

Inspecção – 1/ano. De salientar que fazer inspecção implica R2 e R1 e fazer R2 e implica R1. A 

metodologia a seguir deverá estar conforme com a legislação aplicável. 

Por último, deverá ser efectuada a monitorização da qualidade da água pluvial e de escorrência 

superficial nos pontos de ligação ao meio hídrico, deverá avaliar o impacte do projecto e cumprimento 

dos normativos legais aplicáveis. Esta monitorização deverá ser efectuada nos pontos de ligação ao 

meio hídrico e eventuais zonas de contacto destas águas com área contaminada, para os seguintes 

parâmetros: CBO5, CQO, SST, pH, Óleos e gorduras, hidrocarbonetos A.P. e O2 dissolvido. As 

amostragens deverão ser efectuadas com as primeiras chuvadas e após alguns dias de chuva. A 

metodologia a aplicar deverá seguir o disposto na legislação aplicável. 

De salientar que, os valores encontrados deverão ser comparados com o anexo XXI do DL nº 236/98, 

de 1 de Agosto. 

 

2.3 Águas Residuais 

Na fase de exploração, deverá ser medido o caudal de águas residuais rejeitadas na rede pública de 

drenagem, que consistirá na verificação da taxa de recirculação da água e dos caudais produzidos pela 

empresa, esta será efectuada no ponto de ligação ao ramal domiciliário. Nesta medição, os parâmetros 

a amostrar serão o caudal de efluente rejeitado em m3/dia, mensalmente. O caudalímetro deverá ser 

certificado, instalado de acordo com as normas do fabricante e a leitura pode ser efectuada 

manualmente. 
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