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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

PROJECTO “CENTRAL TERMOELÉCTRICA A BIOMASSA DA FIGUEIRA 
DA FOZ” 

 
(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 “Central Termoeléctrica a Biomassa da 

Figueira da Foz”, em fase de Projecto de Execução, emito Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) favorável condicionada ao cumprimento das medidas de minimização, 

dos programas de monitorização, do programa de acompanhamento e gestão ambiental 

da obra, da Fase de Desactivação e de outros elementos discriminados no anexo à 

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

Ambiental que for emitida. 

2. A Central Termoeléctrica a Biomassa da Figueira da Foz encontra-se abrangida pelo 

Decreto-Lei n.º 178/2003, de 5 de Agosto, pelo que deverá dar cumprimento, pelo menos, 

aos requisitos nele previstos, nomeadamente aos valores limite de emissão (VLE). Por 

outro lado, esta Central está abrangida pelo Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, 

pelo que deverá adoptar as Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD) e, 

consequentemente, cumprir os Valores de Emissão Admissíveis (VEA), a fixar no 

processo de licenciamento ambiental. 

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

Encargos. 

4. 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. 

5. 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, 
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decorridos 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. 

 
 
 
4 de Fevereiro de 2008, 

 
 

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, Fase de Desactivação, Programa de Acompanhamento e 
Gestão Ambiental da Obra 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 

“Central Termoeléctrica a Biomassa da Figueira da Foz” 
 

I. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase de construção 

1. Respeitar e delimitar as áreas definidas para a localização dos estaleiros, zonas de trânsito, 

de estacionamento de veículos de transporte e outros equipamentos necessários à obra, 

parques de materiais e corredores de acesso a obra, bem como interditar a utilização de 

outras áreas. 

2. Programar as actividades de construção, de forma a iniciar a movimentação de terras logo 

que os solos estejam limpos e reduzir, ao mínimo, o período em que estes ficam a 

descoberto. 

3. Reduzir a compactação e a impermeabilização dos solos na área afecta à obra. 

4. Depositar temporariamente os materiais resultantes das escavações nos locais indicados, 

não sendo admissível a sua deposição, ainda que provisória, em margens e leitos de linhas 

de água, zonas de infiltração máxima ou em qualquer outro local. 

5. Prevenir a potencial contaminação do solo e do meio hídrico, não permitindo a descarga de 

substâncias indesejáveis ou perigosas na rede de esgotos da CELBI ou directamente no 

solo ou linhas de água próximas, designadamente betumes, óleos novos e usados, 

lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra. 

6. Impermeabilizar as áreas de armazenagem e manuseamento de combustíveis, lubrificantes 

ou outras substâncias químicas afectas à obra, dotando-as de um sistema de drenagem 

independente para locais próprios de recolha e tratamento de eventuais derrames. 

7. Colocar todos os resíduos em contentores específicos e encaminhá-los, posteriormente, 

para os sistemas existentes de gestão de resíduos da CELBI. 

8. Em casos de ocorrência de derrames de uma qualquer substância (tanto nas operações de 

manuseamento, como de armazenagem ou transporte), o responsável pelos mesmos 

providenciará a limpeza imediata da zona. No caso de derrames de óleos novos ou usados, 
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massas lubrificantes e combustíveis, deverá recorrer-se a produtos absorventes, isolando a 

zona e o acesso permitido unicamente aos trabalhadores incumbidos da limpeza do produto 

derramado. Os materiais absorventes contaminados deverão ser depositados nos 

recipientes de recolha indicados pela CELBI. 

9. Realizar a manutenção e revisão periódicas de todos os veículos e maquinaria de apoio à 

obra, de forma a evitar situações de deficiente carburação e, assim, emissões excessivas 

dos escapes. 

10. Conferir especiais cuidados nas operações de carga, descarga e de deposição de 

materiais, especialmente se forem pulverulentos (nomeadamente, cobertura e humidificação 

da carga e adopção de menores alturas de queda na descarga) e promover, sempre que 

necessário, a aspersão dos pavimentos e pilhas de inertes com água. 

11. Limpar regularmente a área afecta à obra para evitar a acumulação e ressuspenção de 

poeiras. 

12. Equipar a central de betão com sistemas de despoeiramento. 

13. Realizar as actividades ruidosas, sempre que possível, nos dias úteis e no período das 

8h00 às 20h00. Fora do período mencionado, no caso dos empreiteiros pretenderem 

efectuar actividades ruidosas, deverá ser previamente solicitado à Câmara Municipal, a 

respectiva licença especial de ruído. 

14. As máquinas mais ruidosas deverão ser insonorizadas, recorrendo-se, nomeadamente, à 

utilização de silenciadores em maquinaria com sistemas de combustão interna ou de ar 

comprimido. 

15. As viaturas em circulação deverão estar equipadas com os dispositivos adequados de 

protecção contra o ruído (cabine, escape de gases ou outros), de modo a evitar situações 

de ruído elevado. 

16. Planear e organizar o movimento das máquinas e viaturas fora da zona de obra, de modo a 

minimizar os níveis de incomodidade junto dos locais mais sensíveis, afastando aquele 

tráfego dos aglomerados urbanos. 

17. Intervir na cortina arbórea existente na periferia Norte das instalações fabris da CELBI, de 

forma a optimizar o efeito de atenuação do impacte paisagístico das novas instalações. 
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18. Recorrer, sempre que possível, à mão-de-obra local, de forma a reduzir a taxa de 

desemprego local, ainda que temporariamente. 

19. Realizar a divulgação do projecto, antes da sua construção e no que respeita à sua 

calendarização e acções, mantendo um “canal aberto” de esclarecimento à população, 

ajustado às suas exposições, que se deverá manter durante a fase de exploração. 

20. Dar conhecimento, de quaisquer vestígios arqueológicos que possam surgir durante a fase 

de obra no prazo de quarenta e oito horas, à administração do património cultural 

competente ou à autoridade policial, de acordo com o Artigo 78º da Lei nº. 107/2001, de 10 

de Setembro. 

21. Após a conclusão da obra, assegurar a limpeza dos materiais da obra e a desocupação do 

estaleiro, em condições ambientalmente adequadas, incluindo a eventual descontaminação 

dos solos afectos à obra. 

 

Fase de exploração 

22. Construir sistemas de retenção de derrames acidentais em todos os depósitos de óleos 

lubrificantes e óleos usados, bem como em todos os locais onde se proceda à 

armazenagem e manuseamento de produtos químicos. 

23. Minimizar os consumos de água, com base na implementação das MTD’s aplicáveis, não 

só à Central a Biomassa, mas também às instalações fabris da CELBI. 

 

II. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

24. Os planos de monitorização apresentados deverão ser definidos no âmbito da Licença 

Ambiental, devendo, no entanto, respeitar as considerações que se expõem em seguida. 

Qualidade da água e biologia marítima 

De acordo com o parecer da Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF), recebido no 

âmbito da solicitação de parecer a entidades externas, este plano deverá incluir a 

monitorização das espécies migradoras diádromas lampreia (Petromyson marinus L.), o 

sável (Alosa alosa L.) e a enguia (Anguilla anguilla L.). 
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Qualidade do ar (emissões para a atmosfera) 

Este plano deverá, no mínimo, dar cumprimento aos requisitos impostos na legislação 

aplicável, ou seja:  

 para o poluente NOx, o regime de monitorização deverá ser em contínuo, em 

conformidade com o previsto no DL n.º 178/2005, de 5 de Agosto; 

 para os restantes poluentes (Partículas, CO e COT), o regime de monitorização deverá 

ser definido em função dos respectivos caudais mássicos, em conformidade com o 

previsto no DL n.º 78/2004, de 3 de Abril e Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro. 

De acordo com o DL nº. 78/2004, de 3 de Abril, os operadores de instalações sujeitas ao 

regime de monitorização em contínuo, deverão, pelo menos, uma vez de três em três anos, 

realizar uma monitorização pontual, recorrendo a uma entidade externa acreditada. 

Os equipamentos de monitorização (continua e pontual) das emissões para atmosfera 

deverão ser submetidos a um controlo metrológico, com uma periodicidade anual, por forma 

a dar cumprimento ao previsto no artigo 28º do DL nº. 78/2004, de 3 de Abril, sendo que, no 

caso especifico dos sistemas de monitorização em continuo, deverão ser adoptados os 

procedimentos decorrentes da norma EN 14181:2003 (Stationary Source Emissions - 

Quality Assurance of Automated Measuring Systems), de modo a conseguir uma garantia 

de qualidade do sistema de medição. 

A comunicação dos resultados da monitorização das emissões para atmosfera deverá ser 

feita à APA, em conformidade com o estipulado no artigo 23º do DL n.º 78/2004, de 3 de 

Abril. Deverão, igualmente, ser reportados os valores de emissão totais, ao abrigo do DL n.º 

178/2003, de 5 de Agosto.  

Ambiente sonoro 

Ao contrário da referência feita no Estudo ao indicador LAeq, o indicador a determinar no 

plano de monitorização para a fase de construção deverá ser o Lden, conforme definido no 

n.º 3 do artigo 11º do DL n.º 9/2007. 

Relativamente à fase de exploração, deverão ser objecto de avaliação os sete pontos 

sensíveis considerados no EIA. A primeira campanha de medições deverá ser efectuada 

logo após entrada em funcionamento da Central de Biomassa.  
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Em situação de reclamação, deverão ser efectuadas medições acústicas no local em causa 

imediatamente após a mesma. Este local deverá, além disso, ser incluído no conjunto de 

pontos a monitorizar. 

 

III. FASE DE DESACTIVAÇÃO 

25. Tendo em conta o horizonte de tempo de exploração do projecto e a dificuldade de prever 

as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, 

deve 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 DA OBRA 

26. Implementar um Programa de Acompanhamento e Gestão Ambiental da obra que tenha em 

consideração todas as medidas constantes da presente DIA. 

 

V. OUTROS ELEMENTOS 

27. Contemplar as situações de balizagem/sinalização aeronáutica das estruturas que 

compõem a Central e as linhas eléctricas que a servirão, que se enquadrem na definição de 

“obstáculos à navegação aérea” da Circular de Informação Aeronáutica nº. 10/2003, de 6 de 

Maio. 
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28. Apresentar os projectos finais referentes às linhas aéreas de energia que deverão 

contemplar os respectivos perfis e plantas parcelares para obtenção de parecer prévio por 

parte da ANA, S.A.. 

29. Dar cumprimento ao DL nº. 124/2006, de 28 de Junho – medidas e acções a desenvolver 

no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, nomeadamente o 

seu Artigo 15º. 

30. Promover acções de formação que incluam a adopção de procedimentos adequados face à 

ocorrência de um sismo junto de todos os trabalhadores empregues nas fases de 

construção e exploração. 

31. Informar o Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) sobre a implementação do projecto 

e respectiva análise de riscos, de modo a proceder-se à actualização do Plano Municipal de 

Emergência. 

32. Apresentar o projecto de segurança ao corpo de bombeiros local e promover uma visita às 

instalações. 

33. Equacionar, no projecto de execução, as acessibilidades e espaço de estacionamento 

privilegiado destinados aos organismos de socorro, a envolver em situações de acidente 

grave. 
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