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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

PROJECTO “ALTERAÇÕES FUNCIONAIS E DE MELHORIA AMBIENTAL 
NA INSTALAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E ARMAZENAGEM DE RESÍDUOS 

INDUSTRIAIS” 
 

(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) 

relativa ao procedimento de AIA do projecto “Alterações Funcionais e de Melhoria 

Ambiental na Instalação de Transferência e Armazenagem de Resíduos Industriais”, em 

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

a) à criação de lugares de estacionamento, de forma a dar cumprimento ao disposto 

no art.º 29º do Regulamento do Plano Director Municipal (PDM) do Barreiro; 

b) à instalação um novo equipamento para trituração/dilaceração, de modo a 

assegurar o manuseamento independente de resíduos perigosos e não 

perigosos; 

c) à implementação de bacias de retenção, na área exterior coberta, onde são 

armazenados os resíduos perigosos e não perigosos embalados. Estas bacias de 

retenção devem ser independentes e ter capacidade para reter 110% do 

recipiente de maior volume armazenado; 

d) ao cumprimento das medidas de minimização e planos de monitorização e à 

apresentação em sede de licenciamento dos elementos, constantes no anexo à 

presente DIA, sem prejuízo das condições que vierem a ser impostas na Licença 

Ambiental a emitir; 

e) à apresentação dos Relatórios de Monitorização à Autoridade de AIA, respeitando 

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

2. 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. 

3. 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 Declaração de 

Impacte Ambiental caduca se, decorridos dois anos a contar da presente data, não tiver 
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sido iniciada a execução do respectivo projecto, exceptuando-se os casos previstos no n.º 

3 do mesmo artigo. 

 
 
 
17 de Dezembro 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, Elementos a apresentar em sede de licenciamento 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 

“ALTERAÇÕES FUNCIONAIS E DE MELHORIA AMBIENTAL NA 
INSTALAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E ARMAZENAGEM DE RESÍDUOS 

INDUSTRIAIS” 

I - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

1. Afixar, na área de armazenagem, em local acessível, tabela elucidativa sobre a 

compatibilidade dos resíduos. 

2. Afixar junto a cada célula em letra legível os códigos LER (Lista Europeia de Resíduos) 

dos resíduos aí armazenados em cada momento. 

3. Elaborar procedimentos escritos de recepção de resíduos com a definição de critérios 

de admissibilidade de resíduos na instalação, designadamente em termos das suas 

características de perigosidade e condições de acondicionamento, para virem a ser 

disponibilizados aos produtores/detentores de resíduos. 

4. A mistura dos resíduos deverá ser supervisionada por um técnico com formação 

adequada, responsável pela instalação, devendo ser salvaguardada que, aquando da 

mistura, os mesmos possuam características compatíveis com o destino previsto a 

jusante. 

5. Para os resíduos produzidos no local, proceder à sua recolha selectiva, com vista à 

respectiva valorização, quer através da reutilização, quer através da reciclagem, 

tratamento e deposição adequada. 

6. Promover a manutenção regular de todas as estruturas ligadas à recolha de águas, 

qualquer que seja a sua origem (esgotos, água das chuvas ou outros), de modo a 

evitar colmatações e obstruções das mesmas. 

7. Instalar um equipamento para a captação e tratamento de poeiras resultantes da 

descarga de resíduos pulverulentos. As poeiras deverão ser retidas e geridas como 

resíduo perigoso. 

8. Instalar um equipamento de detecção e medição por fotoionização, que permita 

efectuar uma despistagem expedita da concentração total de voláteis no ar.  

9. Planear com a Administração do Porto de Lisboa (APL) percursos que passam em 

áreas sob jurisdição da mesma. 
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10. Manutenção e verificação periódicas da integridade da impermeabilização de toda a 

área da Instalação, com tela e betão com aditivo hidrófobo. O resultado destas 

inspecções deverá ser registado e mantido disponível na instalação. Em caso de 

acidente/derrame, os efluentes e resíduos deverão ser encaminhados para bacias de 

retenção e, posteriormente, conduzidos a tratamento. 

 

FASE DE DESACTIVAÇÃO 

11. Remoção prévia à fase de desactivação de todos os resíduos existentes na Instalação 

de Transferência e Armazenagem de Resíduos Industriais (ITARI) para destinos finais 

adequados. 

12. Deverão ser colocados painéis informativos sobre o motivo e tipo de obra a realizar, a 

duração e data de conclusão da obra, as consequências para os utentes das vias 

rodoviárias mais afectadas e o respectivo faseamento de execução das obras. 

13. Classificar, de acordo com o código LER e posteriormente encaminhar para operador 

licenciado, todos os resíduos resultantes da desactivação de todas as instalações. 

14. Avaliar o grau de contaminação das águas subterrâneas e dos solos e, em função do 

mesmo, elaborar e apresentar à entidade competente para aprovação o Plano de 

Descontaminação, de acordo com as normas e legislação aplicáveis na data. 

15. Para evitar a ocorrência de derrames acidentais de combustíveis ou óleos associados 

ao funcionamento da maquinaria utilizada durante a fase de desactivação, efectuar as 

operações de manutenção em local apropriado para o efeito, e os subprodutos daí 

resultantes deverão ser armazenados em recipientes estanques, devendo 

posteriormente proceder-se ao seu transporte (devidamente acondicionado) para um 

destino final apropriado, privilegiando a sua reciclagem. 

16. Efectuar análises das águas residuais resultantes da lavagem do equipamento de 

apoio à obra, as quais devem ser sujeitas a tratamento caso não cumpram os valores 

regulamentados para os parâmetros de qualidade das águas residuais relativamente à 

sua descarga no meio hídrico. 

17. Realização de rega periódica dos solos na zona da obra e nos escombros de 

demolição (dependente das respectivas condições climatéricas), reduzindo e evitando, 

deste modo, o levantamento de poeiras; 

18. Implantar um sistema de lavagem de rodados para todos os veículos e maquinaria 

afectos à obra, à saída da área afecta à obra e antes da entrada na via pública, 

especialmente em dias chuvosos e propícios à acumulação de lama; 

19. No transporte de materiais, devem ser utilizados veículos pesados com cobertura 

adequada, para reduzir a emissão de poeiras; as operações de descarga de materiais 
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pulverulentos devem ser controladas e efectuadas com a menor altura de queda 

possível;  

20. Deverá proceder-se à limpeza da via pública sempre que nela forem vertidos materiais 

de construção ou materiais residuais da obra; 

21. Após a desactivação da Instalação, deverá ser assegurada a reposição, integração e 

recuperação paisagística dos principais elementos afectados. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR EM SEDE DE LICENCIAMENTO 
1. Projecto de drenagem da instalação, de modo a contemplar os seguintes aspectos: 

 a rede de drenagem para as águas pluviais (águas de cobertura) deverá ser 

independente da rede de drenagem das águas pluviais potencialmente contaminadas 

(águas do pavimento mais as águas de lavagem), e da rede de drenagem doméstica. 

 as águas de lavagem do pavimento e as águas pluviais potencialmente contaminadas, 

deverão ser retidas e tratadas. Assim, deverá ser apresentada a memória descritiva do 

projecto de drenagem e incluir, entre outros aspectos, a justificação da capacidade da 

fossa existente (10m3), tendo em conta os caudais de ponta utilizados, os períodos de 

retorno e intensidade e duração da precipitação associados. Face ao dimensionamento 

efectuado, deverá ser reavaliada a necessidade de instalar uma bacia de 

armazenagem. Deverá o projecto de drenagem pluvial ser acompanhado das peças 

desenhadas à escala adequada. 

2. Reformular e implementar um Plano de Emergência Interno (PEI), tendo em conta as 

disposições do parecer da Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC) que a seguir se 

transcrevem:  

 Explicitar claramente que o alerta ao Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) 

deverá ser realizado sempre em caso de incidentes que configurem requerer a 

activação do PEI, independentemente deste ser ou não activado. 

 Incluir uma Planta de Emergência das Instalações à Escala adequada. 

 Adicionar na lista de organismos de apoio o contacto do SMPC e corrigir nessa mesma 

lista o contacto do Centro de Coordenação de Bombeiros. O 117 é o número nacional 

para emergências relacionadas com os fogos florestais. 

 O plano de emergência reformulado deverá ser aprovado pelas entidades 

competentes, nomeadamente a ANPC. 
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PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – FASE DE EXPLORAÇÃO 

 
Objectivo 

Analisar a eficiência do sistema de impermeabilização e eventuais derrames que possam vir a 

suceder para fora desse sistema. 

 

Metodologia  

A monitorização a realizar nas águas subterrâneas deverá ter o seu enquadramento num 

programa mais geral de monitorização na zona 1 da Quimiparque, a qual foi recentemente 

objecto de avaliação da contaminação das águas subterrâneas. Em consequência, os 

resultados que essa monitorização vem obtendo deverão ser tidos em conta na análise e 

interpretação dos resultados das campanhas de amostragem a realizar no âmbito da 

monitorização específica para a ITARI. 

 

Numa primeira campanha de amostragem: proceder à caracterização detalhada das águas 

subterrâneas. Para o efeito, serão seleccionados 3 piezómetros do conjunto já existente na 

zona 1 da Quimiparque. Os resultados destas análises constituirão um referencial das 

condições existentes.  

As análises a empreender deverão seguir os requisitos Decreto-Lei n.º 243/2001, de 7 de 

Outubro e no Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio. Os resultados obtidos serão analisados 

à luz da legislação referida, mas deverão ter em conta que reflectem a situação de base que 

corresponde a um estado de contaminação provocado pelo passivo ambiental existente há 

várias décadas. Além dos documentos legais referidos anteriormente, poderá também ter-se 

em conta a Norma Canadiana Guideline for use at contaminated sites in Ontario relativa à 

avaliação da contaminação de águas subterrâneas, recomendado pelo ex-Instituto dos 

Resíduos. 

 
Recolha das Amostras 

Para efectuar a recolha das amostras de água, deverá utilizar-se uma electrobomba 

submersível e para verificação dos níveis freáticos, deverá utilizar-se uma sonda eléctrica 

associada a uma fita métrica. 

No que respeita às análises efectuadas, é de salientar que a água retirada para amostras não 

deverá ser a primeira água recolhida, uma vez que se pretende obter uma amostra o mais 

representativa possível. Assim, deverá fazer-se uma purga inicial, dado que a água contida nos 
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piezómetros não está em equilíbrio químico com as águas subterrâneas, não sendo por isso 

representativo do lençol freático local. Este processo provoca uma afluência prévia da água 

circulante no aquífero, substituindo eficazmente a água que é parcialmente retida dentro do 

piezómetro em condições diversas das da sua circulação subterrânea. 

De forma a evitar contaminações cruzadas, entre cada operação de purga e também de 

amostragem, em piezómetros sucessivos, todos os meios introduzidos no piezómetro deverão 

ser convenientemente limpos com água de origem local, passados por água desmineralizada, 

escorridos e descidos manualmente. 

Na extracção de água, tanto para a purga como para a amostragem, poderá ser utilizada uma 

electrobomba submersível adequada, com os respectivos acessórios. 

 
Registo dos Níveis Freáticos 
Inicialmente as medições dos níveis freáticos serão mensais, podendo diminuir-se a frequência 

caso os níveis freáticos sejam estáveis. Pode, também, verificar-se uma frequência inferior, 

caso a amplitude da variação piezométrica não justifique a medição mensal. 

 

Parâmetros 

A monitorização das águas subterrâneas deverá englobar os parâmetros referidos no Decreto-

Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio, para aterros de resíduos. 

No entanto, se ao longo das campanhas de monitorização, existirem parâmetros cujos valores 

não se revelem importantes para continuar a sua vigilância, poderá optar-se por não se 

continuar a efectuar análises a esses parâmetros. Por outro lado, se se considerar que, para 

uma melhor caracterização e análise das águas subterrâneas, é necessário monitorizar outros 

parâmetros, estes deverão ser incluídos na lista indicada anteriormente. 

 

Duração e Periodicidade 
A metodologia de controlo deverá ser a referida no DL 152/2002. Considera-se que o ensaio 

“em branco” incluirá todos os parâmetros que estão discriminados para o controlo anual. No 

primeiro ano analisar-se-ão os resultados e face aos valores obtidos ajustar-se-á o plano de 

controlo. 

 

Localização dos Pontos de Amostragem 
Em redor da ITARI já se encontram construídos vários piezómetros de monitorização de águas 

subterrâneas que deverão ser aproveitados para a realização das campanhas de amostragem. 
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Assim, preconiza-se que sejam amostrados os três piezómetros (P1, P2 e P3), sendo o P3 

considerado como “branco”, isto é, fora da área potencialmente contaminada (vide figura 

seguinte). 

 
 
Resultados 
Se algum dos parâmetros analisados ap

pelo Decreto-Lei n.º 236/98, 1 de Agosto,

forma imediata para a sua remediação. 

 

QUALIDADE DO AR 

 
Objectivo: analisar e controlar a emiss

(COV’s), durante a fase de exploração. 

 

Metodologia Proposta 
O acompanhamento/monitorização, duran

no controlo da emissão de partículas. 

Deverá ser feita uma primeira campanh

(COV’s e partículas), de forma a verificar 
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resentar um valor acima dos valores limite impostos 

 deverá investigar-se qual a sua fonte e proceder de 

ão de partículas e Compostos Orgânicos Voláteis 

te a fase de exploração, deverá incidir especialmente 

a de medições que abranja todos os parâmetros 

qual a situação existente. Com base nesta campanha 
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serão determinados quais os parâmetros mais importantes que deverão ser analisados 

periodicamente. 

A monitorização deverá ser efectuada por uma empresa devidamente certificada para o efeito. 

 

Localização dos pontos de amostragem 
A localização dos pontos de amostragem deverá ser efectuada de acordo com a NP 2167. 

 

Duração e periodicidade 
No que se refere à medição de partículas, uma vez que a Instalação ainda não foi objecto de 

análise e medição, deverá proceder-se a uma primeira campanha de análise, de modo a 

averiguar a situação base. Em relação à periodicidade, esta deverá ser de um ano. 
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