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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui um aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Co-

incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–Outão, e que corresponde 

ao Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 1794 da Agência Portuguesa de Ambiente. 

Neste aditamento pretende-se dar resposta à solicitação de elementos adicionais por parte da 

Comissão de Avaliação ao abrigo do n.º 4 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 

Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro, encontrando-se esses 

elementos adicionais especificados em dois Ofícios remetidos pela Agência Portuguesa de 

Ambiente com as referências 556/07/GAIA e 571/07/GAIA, datados de 19 e 23 de Novembro, 

respectivamente. 

Deste modo, ao longo deste aditamento, procedeu-se ponto por ponto, às respostas de 

solicitação de informação da Comissão de Avaliação, encontrando-se estas apresentadas 

seguidamente. 

Este relatório apresenta, ainda, um Volume de Anexos, assim como um Volume de Peças 

Desenhadas. 

 

2. RESPOSTA AOS ELEMENTOS SOLICITADOS 

2.1. OFICIO APA 556/07/GAIA 

2.1.1. JUSTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO 

PROJECTO 

Comissão de Avaliação 

1. Incluir, na localização do projecto, cartografia mais precisa com identificação clara 

dos limites do terreno afectos às instalações da Secil. Localização dos equipamentos 

específicos da co-incineração, vias de acesso privilegiadas e áreas de estacionamento, 

bem como o respectivo enquadramento geográfico no Parque Natural da Arrábida, 

incluindo os seus limites. Esta cartografia deverá ser completada com fotografia aérea 

das instalações da Secil-Outão. 
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Resposta 

Foram efectuados pela SECIL dois desenhos (R-409 e R-410), que se encontram no Volume de 

peças desenhadas, onde se indica: 

� o limite da propriedade; 

� o limite do Parque Natural da Arrábida; 

� a localização dos projectos 1, 2, 3, 5 e 6 no interior da SECIL – Outão; 

� a localização dos parques de estacionamento; 

� a localização das vias de acesso. 

Complementarmente efectuou-se um desenho com Fotografias áreas das instalações da SECIL 

– Outão com a localização dos equipamentos de armazenagem de RIP’s (EIA-AD.00-DPJ01). 

 

Comissão de Avaliação 

2.“Integrar um conjunto de peças desenhadas com identificação clara do terreno face ao 

PDM de Setúbal eficaz (extracto das plantas de ordenamento e de condicionantes) e 

identificação de todas as condicionantes legais que impedem sobre o local, ou seja, 

complementar com um enquadramento relativamente aos IGT mais restrito, apenas 

referente às instalações da SECIL. Atente-se que as instalações da SECIL onde se irá 

processar a co - incineração ocorrem em área não abrangida pelo POOC Sintra-Sado 

referido na pág. II.10”. 

Resposta 

No final do presente Relatório são apresentados os Extractos originais das Plantas de 

Ordenamento e Condicionantes do Plano Director Municipal de Setúbal em vigor (EIA-AD.00-

PGT01 e EIA-AD.00-PGT02, respectivamente), contendo a identificação clara do terreno 

correspondente às instalações da SECIL. 

No que respeita a Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) a área referente às instalações 

da SECIL é abrangida pelos seguidamente enunciados: 

� Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROTAML) (Resolução de Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 8 de Abril; 
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parcialmente suspenso, em Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2007, com 

publicação em Diário da República n.º 17, I Série, de 24 de Janeiro). 

� Plano de Ordenamento das Áreas Protegidas (POAP) – Parque Natural da Arrábida 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005, de 23 de Agosto). 

� Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROF AML) 

(Decreto Regulamentar n.º 15/2006, de 19 de Outubro). 

� Plano Director Municipal de Setúbal (Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/94, de 

1 de Agosto (DR n.º 184/94, I Série-B); 1.ª Alteração de pormenor aprovada em 

Assembleia Municipal e publicada em DR n.º 292/99, 2.ª Série de 17 de Dezembro; 

2.ª Alteração de pormenor aprovada em Assembleia Municipal e publicada em DR n.º 

47/2000, II Série de 25 de Fevereiro; 3.ª Alteração ratificada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 32/2001, de 29 de Março (DR n.º 75, I Série-B); 4.ª 

Alteração de Regime simplificado aprovada em Assembleia Municipal e publicada em 

DR n.º 207/2001, II Série de 6 de Setembro (Declaração n.º 268/2001); a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 185/2005, de 30 de Novembro (DR n.º 230, 1.ª Série-B), 

ratifica a suspensão parcial do PDM de Setúbal – actualmente em fase de Revisão). 

 

Comissão de Avaliação 

3.“Fazer alusão à(s) classe(s)/categoria(s) de espaço abrangida(s) pelo terreno em causa 

face aos vários instrumentos”. 

Resposta 

Na Carta de Ordenamento do Plano Director Municipal de Setúbal, a área afecta à Fábrica 

de cimento SECIL encontra-se classificada como espaço de indústria extractiva. Já na Planta 

de Síntese do Plano de Ordenamento das Áreas Protegidas (POAP) – Parque Natural 

da Arrábida, aparece categorizada como área de indústria Cimenteira - Área não abrangida 

por quaisquer regimes de protecção. 

 

Comissão de Avaliação 

4.“O ponto 3.3.4 deverá também fazer referência especifica ao terreno objecto da 

pretensão. Acresce que deverá ser feita referência ao facto da RAN constar da Planta de 
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Condicionantes do PDM. Quanto à REN, esclarece-se que a mesma não advém do PDM, 

mas sim de carta a publicar em Diário da República. Pelo facto da Município de Setúbal 

não se encontrar dotado de Carta da REN publicada em Diário da República, vigora o 

Regime Transitório previsto no artigo 17º, do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, com 

a nova redacção dada pelo D.L. n.º 180/2006, de 6 de Setembro (explicitado no Anexo II 

e definido no Anexo III).” 

Resposta 

Através da análise da figura apresentada de seguida constata-se que a área de implantação do 

projecto não se encontra em zona classificada segundo os regimes de Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) e Reserva ecológica Nacional (REN). 

 

Figura 2.1– Localização da área de implantação do projecto 

Para a caracterização das áreas classificadas de Reserva Agrícola Nacional, foi utilizada a 

informação constante na Carta de Condicionantes dos Planos Directores Municipais dos 

concelhos. No que se refere à Reserva Ecológica Nacional a informação utilizada, foi 

disponibilizada pela CCDR-LVT para o concelho de Palmela, através do diploma legal aprovado 

(RCM nº 36/96 , de 13 de Abril). Relativamente ao concelho de Setúbal, segundo informações 

disponibilizadas pela CCDR-LVT, este não apresenta carta de REN publicada, pelo que foi 

utilizada para a delimitação das áreas existentes na envolvente do projecto a informação 

constante no Plano Director Municipal. 

Relativamente à ocorrência de áreas sujeitas ao regime transitório, tal como se encontra 

exposto no Decreto-Lei n.º 180/2006 de 6 de Setembro, anexo II, foi solicitado à Comissão de 

Área de 

Implantação 

do Projecto 

REN 

RAN 
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Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) o 

esclarecimento sobre a possibilidade de se verificar a existência de áreas sujeitas a este 

regime, na zona envolvente à implantação do projecto. Tendo sido esclarecido que “o concelho 

de Setúbal não tem carta de REN publicada, pelo que se aplica o regime transitório, estando 

sujeita a parecer da CCDR se a área de estudo estiver incluída e definida respectivamente nos 

anexos II e III do Artº 17º , do  Dec. Lei  nº 180/2006 de 6/9.” Desta forma, encontrando-se 

a REN do concelho de Setúbal delimitada como REN bruta, não se torna possível a 

identificação de áreas sujeitas a este regime, que possam estar incluídas na legislação supra-

mencionada. 

 

Comissão de Avaliação 

5.“Indicar as quantidades de resíduos perigosos de diferentes tipologias a co-

incinerar e a capacidade nominal instalada.” 

Resposta 

A determinação da capacidade instalada teve em consideração vários factores nomeadamente 

a quantidade estimada e o contexto legislativo. Como se descreve de seguida a quantidade de 

RIPs potencialmente disponíveis levou a que se considerasse a possibilidade de ir até 40% da 

taxa de substituição (limite máximo definido pela Legislação a partir do qual os limites são 

reduzidos) 

A substituição de 40% da energia dos combustíveis fósseis implicaria a recepção na fábrica de 

cerca de 22 camiões por dia (em 312 dias do ano) o que se traduziria em cerca de 164 000 

toneladas por ano. De suiblinhar que de acordo com o Decreto-lei n.º 85/2005 o limite de 

substituição da energia de 40%, é aplicável a cada instante. 

No entanto esta capacidade determinada pela legislação ainda assim é claramente uma 

sobrestima na medida que tem que ser enquadrada com a determinação da quantidade de RIP 

produzidos em Portugal. 

Considerando os inventários nacionais de resíduos (INPRI, 2001 e INR,2002), ver quadro 

seguinte. 
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Quadro 2.1 – Inventários Nacionais de Resíduos (INPRI, 2001 e INR,2002) 

 1998 1999 2000 2001* 2002 

Produção R. Industriais 19.350.101 17.368.233 13.010.639 29.161.994 13.092.230 

Produção R. Perigosos 319.952 152.756 171.644 253.619 186.798 

Percentagem dos R.I. perigosos 

em relação aos R.I. 
1,7% 0,9% 1,3% 0,9% 1,4% 

*De acordo com o estudo de inventariação da produção de resíduos industriais no território continental 

(INPRI) 

Fonte: INR, SGIR 

Considerando estes valores a produção de RIP variou entre 350 000 e 150 000 toneladas 

anuais, sendo estas quantidades distribuídas de acordo com a sua tipologia (ver quadro 

seguinte). 

Quadro 2.2 – Produção de Resíduos Perigosos por tipologia de resíduos (INPRI, 2001): 

RIP Perigosos CER 102t % 

Refinação de petróleo 05 7,5 3,0 

Químicos inorgânicos 6 10,8 4,3 

Químicos orgânicos 7 32,4 12,8 

Tintas, vernizes, esmaltes 8 5,3 2,1 

Inorgânicos de processos térmicos 10 10,2 4,0 

Tratamento de superfície de metais e plásticos 12 2,3 0,9 

Óleos usados 13 121,6 48,0 

Solventes 14 28,0 11,0 

Não especificados  16 15,3 6,0 

Tratamento de águas 19 13,5 5,3 

Outros  1,4 0,5 

Os resíduos a co-incinerar contendo uma percentagem significativa de componentes orgânicos, 

atingirão entre 10 a 20% do total de RIP, serão tratados e preparados pelos operadores 

responsáveis pela gestão de RIP em Portugal, de acordo com a especificação da SECIL-Outão, 

definida na Licença n.º 37/2006, ao abrigo do disposto no art. 10º, do Decreto-Lei n.º 

85/2005: 
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Quadro 2.3 –Características Químicas (Base seca) 

Elemento 
Valores de Limite 

Mínimo 

Valores de Limite 

Máximo 

PCS 1 000 kcal/kg - 

PCI 750 kcal/kg - 

Enxofre - 4,5% 

Cloro - 4% 

Flúor - 2 000 mg/kg 

Hg - 10 mg/kg 

Cd+ TI - 100 mg/kg 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Ni+V+Sn+Se+Te - 2 500 mg/kg 

PCB+PCP - 30 mg/kg 

Assim, estima-se que se produzam em Portugal, no máximo, cerca de 70 000 toneladas de 

RIP por ano, passíveis de ser co-incineradas na indústria cimenteira. 

A capacidade instalada da SECIL-Outão, relativa aos RIP a valorizar energeticamente será: 

Quadro 2.4 – Capacidade instalada da SECIL-Outão, relativa aos RIP a valorizar 

energeticamente 

Resíduo/Fileira Código LER Designação 

Capacidade 

Instalada 

(toneladas/ano) 

05 01 03 Lamas de fundo dos depósitos. 

05 01 06 

Lamas contendo hidrocarbonetos 

provenientes de operações de 

manutenção das instalações ou 

equipamentos. 
Lamas oleosas 

19 02 05 

Lamas de tratamento físico-

químico contendo substâncias 

perigosas. 

40 000 

13 02 05 

Óleos minerais não clorados de 

motores, transmissão e 

lubrificação 

19 02 07 
Óleos e concentrados da 

separação 

Óleos usados 

19 11 03 Resíduos líquidos aquosos. 

12 000 

Outros resíduos 19 02 11 
Outros resíduos contendo 

substâncias perigosas 
4 000 
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De notar que poderá haver variações na quantidade especifica de cada LER devido a variações 

na produção. 

 

Comissão de Avaliação 

6.“Indicar o período de vida útil do projecto.” 

Resposta 

O período de vida útil do projecto será idêntico ao da unidade industrial. 

 

Comissão de Avaliação 

7.“Fazer referência à fase em que o projecto se encontra.” 

Resposta 

O projecto encontra-se licenciado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 194/200 (Licença Ambiental n.º 

37/2006) e do Decreto-Lei n.º 85/2005 (Licença de Exploração n.º 10/2006). 

No sentido de melhoria continua pretende-se apresentar um plano de melhorias à operação e 

controlo da fábrica, não propondo a introdução no processo de quaisquer alterações 

substantivas. 

Anexo I - Licença Ambiental n.º 37/2006 

Anexo II - Licença de Exploração n.º 10/2006 

Anexo III – Solicitação de revisão à Licença Ambiental n.º 37/2006 

 

Comissão de Avaliação 

8.“Referir o número de trabalhadores que ficarão afectos à actividade de co-

incineração.” 

 



               

             

Elementos Adicionais ao Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos 

na Fábrica da SECIL–Outão        Página 11 

 

UVW 

Resposta 

A unidade industrial não terá qualquer operador afecto exclusivamente à instalação destinada 

à recepção e valorização de RIP. A actividade de operação da instalação de recepção e 

alimentação de RIP aos fornos será acumulada com as funções que os actuais operadores 

executam. No entanto poder-se-á referir que entre 2 e 3 colaboradores, dependendo do turno, 

que ficarão com a responsabilidade da alimentação ao forno e da supervisão da descarga. 

 

2.1.2. QUALIDADE DO AR 

Comissão de Avaliação 

9.“ Indicar quais as emissões utilizadas no modelo, uma vez que as mesmas não 

são identificadas na tabela V do anexo V.1 e que na tabela 2 do anexo V.4 (onde 

são apresentados os valores de base utilizados nas simulações) constam os 

valores médio, mínimo e máximo das emissões.” 

Resposta 

Nas tabelas V, VI e VII do anexo V.1 procede-se à apresentação das emissões e condições de 

emissão dos fornos e moinhos. Além disso, a Tabela 2 do Anexo V.4 apresenta os valores 

médios, máximos e mínimos de cada parâmetro.  

Para os Fornos VIII e IX foi inserido no modelo um ficheiro de emissões em contínuo dos 

poluentes óxidos de azoto, monóxido de carbono, dióxido de enxofre e partículas. As emissões 

são médias horárias e correspondem a um ano de dados (01 de Maio de 2006 a 30 de Abril de 

2007). Quanto aos moinhos a carvão (K8P11 e K9P11) e de cimento (Z4P11, Z4P41, Z5P11, 

Z5P31 e Z6P11), apenas as partículas são monitorizadas em contínuo. Dada a quantidade de 

informação em causa (8760 dados por poluente e por fonte), optou-se por apresentar apenas 

o valor médio, máximo e mínimo de cada parâmetro nas tabelas apresentadas no relatório. 

Contudo, e por forma a dar resposta ao solicitado, os valores contemplados no estudo podem 

ser consultados nos Anexos IV.1 ao IV.9 que se encontram no Volume de Anexos. 

 

 

 



               

             

Elementos Adicionais ao Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos 

na Fábrica da SECIL–Outão        Página 12 

 

UVW 

Comissão de Avaliação 

10.“ Esclarecer/corrigir a tabela 2 do anexo V.4, uma vez que o valor mínimo 

apresentado é superior ao máximo.” 

Resposta 

Trata-se de um erro de denominação. Assim, onde estava Valor Máximo deveria ler-se Valor 

Mínimo e vice-versa. Apresenta-se de seguida a Tabela 2 corrigida. 

Quadro 2.5 - Apresentação dos valores médios, máximo e mínimo das emissões em contínuo 

Fonte Parâmetro 
Q  

(m3N.h-1) 

% 

H2O 

Q seco 

(m3N.h-1) 

NOX 

(mg. 

Nm-3) 

NOX 

(g.s-1) 

CO  

(mg. 

Nm-3) 

CO 

(g.s-1) 

SO2 

(mg.N

m-3) 

SO2 

(g.s-1) 

PTS 

(mg.N

m-3) 

PTS 

(g.s-1) 

Fracção 

PM10 

PM10 

(g.s-1) 

Valor 

Médio 

262829,

3 
11,1 

233472,

4 
530,4 33,9 

646,

2 
41,5 16 1,01 1,81 0,12 0,991 0,12 

Valor 

Máximo 

370399,

9 
16,2 

340941,

0 

2209,

6 

126,

6 

2157

,1 
134,8 

220,

1 
13,7 85,7 4,8 0,991 4,78 J8P51 

Valor 

Mínimo 
0 3,9 0 53,7 0 0 0 0 0 0 0 0,991 0 

Valor 

Médio 

395804,

5 

13,2

5 

343153,

1 
484,1 45,4 

613,

3 
58,8 26,7 2,51 0,15 0,01 1 0,01 

Valor 

Máximo 

537615,

9 
17,6 

450721,

8 

2952,

2 

213,

1 

2194

,3 
230 56,1 63,3 13 0,46 1 0,46 J9P51 

Valor 

Mínimo 
0 3,1 0 14,8 0 65,5 0 0,3 0 0 0 1 0 

Valor 

Médio 
- - 34272 - - - - - - 5,80 0,03 0,896 0,03 

Valor 

Máximo 
- - N.D. - - - - - - 20,9 0,20 0,896 0,18 K8P11 

Valor 

Mínimo 
- - N.D. - - - - - - 0 0 0,896 0 

Valor 

Médio 
- - 45427 - - - - - - 8,6 0,06 0,896 0,05 

Valor 

Máximo 
- - N.D. - - - - - - 123 1,55 0,896 1,39 K9P11 

Valor 

Mínimo 
- - N.D. - - - - - - 0 0 0,896 0 

Valor 

Médio 
- - 102981 - - - - - - 9,4 0,22 0,896 0,2 Z4P11 

Valor - - N.D. - - - - - - 59,3 1,7 0,896 1,52 
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Fonte Parâmetro 
Q  

(m3N.h-1) 

% 

H2O 

Q seco 

(m3N.h-1) 

NOX 

(mg. 

Nm-3) 

NOX 

(g.s-1) 

CO  

(mg. 

Nm-3) 

CO 

(g.s-1) 

SO2 

(mg.N

m-3) 

SO2 

(g.s-1) 

PTS 

(mg.N

m-3) 

PTS 

(g.s-1) 

Fracção 

PM10 

PM10 

(g.s-1) 

Máximo 

Valor 

Mínimo 
- - N.D. - - - - - - 0 0 0,896 0 

Valor 

Médio 
- - 11303 - - - - - - 6,95 0,02 0,896 0,02 

Valor 

Máximo 
- - N.D. - - - - - - 27,3 0,09 0,896 0,08 Z4P41 

Valor 

Mínimo 
- - N.D. - - - - - - 0 0 0,896 0 

Valor 

Médio 
- - 138862 - - - - - - 69,9 0,40 0,896 0,38 

Valor 

Máximo 
- - N.D. - - - - - - 14 2,70 0,896 2,40 Z5P11 

Valor 

Mínimo 
- - N.D. - - - - - - 0 0 0,896 0 

Valor 

Médio 
- - 10443 - - - - - - 2,21 

0,00

5 
0,896 0,005 

Valor 

Máximo 
- - N.D. - - - - - - 22,1 0,06 0,896 0,06 Z5P31 

Valor 

Mínimo 
- - N.D. - - - - - - 0 0 0,896 0 

Valor 

Médio 
- - 42654 - - - - - - 11,8 0,13 0,896 0,12 

Valor 

Máximo 
- - N.D. - - - - - - 40 0,47 0,896 0,43 Z6P11 

Valor 

Mínimo 
- - N.D. - - - - - - 0 0 0,896 0 

N.D. – Não disponível 

 

Comissão de Avaliação 

11.“ Esclarecer se os valores de emissão utilizados no modelo de simulação 

dizem respeito aos 365 dias do ano, como parece ser o caso, ou aos 330 dias de 

laboração efectiva. Este facto é de extrema importância, dado que o número de 

horas de dados apresentado no anexo V.4 é de 8760 horas (dados por poluente e 
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por fonte), mas o número de dias, por ano, de laboração efectiva da unidade é de 

330 dias (considerando paragens programadas para manutenção).” 

Resposta 

Apesar das fontes não emitirem sempre nas 8760 horas do ano, para fins de modelação a 

equipa técnica optou por trabalhar com esta base de valores, de forma a maximizar todas as 

possibilidades meteorológicas de um ano completo. Assume-se desta forma uma posição 

conservativa de emissões.  

Nos períodos em que não existiam dados de medição em contínuo, ou porque as fontes não se 

encontravam a emitir ou porque o equipamento de medição não registou valores, foi 

considerado o valor médio anual do parâmetro respectivo. 

 

Comissão de Avaliação 

12.“ Indicar o número de vezes que é excedido o valor limite para a qualidade do 

ar, para o NO2, uma vez que nos quadros resumo dos valores estimados e 

comparação com os respectivos valores limite legislados do EIA, consta apenas o 

número de receptores onde ocorreram excedências ao valor limite e referir as 

medidas de minimização a implementar para esse incumprimento. Caso estas 

medidas impliquem alterações ao nível das emissões para a atmosfera e/ou das 

alturas das chaminés, deverão ser apresentados novos resultados das simulações 

da qualidade do ar.” 

Resposta 

A distribuição espacial e o número de horas das excedências estimadas, sem aplicação do 

factor F2 (por se considerar ser esta a situação mais representativa em termos estatísticos, 

numa distribuição normal) foram apresentados na Figura 22 integrada no Relatório de 

qualidade do ar apresentado pela UVW. 

Estima-se que o NO2, com as emissões reais da SECIL, apresenta excedências ao valor limite 

horário do Decreto-Lei n.º 111/2002, em vigor apenas a partir de 1 de Janeiro de 2010. De 

facto, estimaram-se 86 (sem F2) e 278 (com F2) receptores (áreas de 300 por 300 metros) 

com mais de 18 horas ao longo do ano a registar valores acima do valor limite horário.  
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À luz da Portaria n.º 286/93, em vigor até 1 de Janeiro de 2010, assumindo que os valores 

estimados são representativos das condições reais, observa-se o cumprimento do valor limite. 

Contudo, após aplicação do factor F2 mais conservativo (dobro dos valores reais), são 

excedidos os percentis 98 das concentrações médias horárias do ano em estudo. Deve-se 

salientar, no entanto, que existe a mesma probabilidade das estimativas poderem 

corresponder a metade dos valores e, como tal, estar a ser perfeitamente cumprida a 

legislação actualmente aplicável.  

 

Figura 2.2 – Localização dos receptores (áreas de 300 por 300 metros) com valores superiores 

ao limite do DL111/2002, e número de horas com excedências, 
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De notar que a formação de NOx na industria cimenteira está relacionado com factores muito 

específicos. Assim o NOx produzido na indústria cimenteira pode ser: 

- NOx térmico, resultante da oxidação do azoto atmosférico em temperaturas elevadas, e 

- NOx do combustível, formado pela oxidação do azoto no combustível.  

A redução da temperatura de chama, por exemplo, leva a uma redução do NOx térmico. Deste 

modo quando um combustível (ou o mix de combustíveis utilizados) tem menor poder 

calorífico é frequente a diminuição das emissões de NOx não sendo, na fábrica do Outão como 

em outras, a diminuição das emissões deste poluente quando se utiliza combustíveis 

alternativos devido a esse fenómeno 

No que respeita à comparação com os valores de emissão associados às melhores técnicas 

disponíveis é importante referir, antes de qualquer outra análise, que embora o BREF 

(Best available techniques reference documents) tenha considerado que o VEA (Valores de 

Emissão Associados), para o parâmetro NOx é de 200-500 mg/m3 (expresso em NO2), 

refere igualmente a existência de opiniões que defendem que o nível de emissões 

das melhores técnicas disponível é de 500-800 mg de NOx/m
3 (expresso em NO2). 

No que respeita às Medidas Primárias Gerais para Minimização de NOx, 

designadamente: 

� Queimadores de baixo teor de NOx nos fornos (medida primária) 

� Arrefecimento da chama (medida primária) 

� Combustão faseada (medida primária) 

� Mineralização (medida secundária) 

� Redução não catalítica selectiva – SNCR (medida secundária) 

A situação de utilização nos fornos da SECIL-Outão é a seguinte: 

♦ Queimadores de baixo teor em NOx – estão montados nos dois fornos 

♦ Arrefecimento de chama – em 2002 fizeram-se ensaios com injecção de água não 

tendo sido conclusivos, pelo que se abandonou o projecto; no entanto, a adição 

de combustíveis alternativos no queimador principal, detentores de teores em 
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humidade significativos, como os resíduos de farinhas animais (teores da ordem 

dos 10% de humidade), pode contribuir para algum arrefecimento da chama. 

♦ Combustão faseada – desde o final do 1º semestre de 2005, com a introdução de 

chips de pneus na entrada dos fornos, conseguiu-se criar uma zona redutora 

suficiente para induzir uma redução do NOx formado na combustão dentro do 

forno. 

♦ Mineralização – como é sabido o sucesso desta medida depende muito das 

características da matéria-prima de cada instalação. Em 2001 foi encomendado 

aos laboratórios da FLS um estudo sobre a viabilidade técnica da aplicação desta 

medida aos fornos da SECIL-Outão o qual concluiu pela não aplicabilidade do 

mesmo, face às características da matéria-prima das pedreiras do Outão e às 

características tecnológicas dos moinhos de crú. 

♦ Redução não catalítica selectiva (SNCR) – esta tecnologia foi montada nos dois 

fornos da SECIL-Outão em Dezembro de 2004. 

A Fábrica SECIL-Outão tomou a decisão de implementar um instalação de “Redução 

Não Catalítica Selectiva do NOx a N2” (SNCR). nos fornos da SECIL-Outão com o 

objectivo garantir a conformidade das emissões de NOx, de acordo com o 

estabelecido no Decreto-Lei nº 85/2005 de 28 de Abril, o que veio a concretizar-se 

no final do 1º semestre de 2005. Este projecto consiste na injecção de amónia 

(composto reduzido de azoto) nos gases de escape do forno e é uma tecnologia, 

referenciada no BREF como uma MTD. A implementação foi concluída em Dezembro 

de 2004.  

Após o início da valorização energética dos resíduos acima mencionados veio a 

verificar-se não ser necessário recorrer à utilização da instalação SNCR, uma vez que 

a introdução de resíduos (combustíveis alternativos) levou à redução da temperatura 

da chama e consequentemente à redução do NOx térmico, tendo-se garantido a 

conformidade das emissões de NOx. Os valores de emissões de NOx registados nos 

fornos da SECIL-Outão de 1 de Maio de 2006 a 30 de Abril de 2007 foram os 

seguintes: 
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Quadro 2.6 - valores de emissões de NOx registados nos fornos da SECIL-Outão (de 1 

de Maio de 2006 a 30 de Abril de 2007) 

MÉDIA MENSAL DE EMISSÕES DE NOX  (mg/Nm3) Mês 
Forno 8 Forno 9 

VALORES LIMITE 
(mg/Nm3) 

Maio’06 545,4 483,4 

Junho’06 559,3 445 

Julho’06 657,5 453,2 

Agosto’06 664,4 603,4 

Setembro’06 558,3 499 

Outubro’06 528,1 409,5 

Novembro’06 555,8 476,6 

Dezembro’06 483 535 

Janeiro’07 391,4 371,1 

Fevereiro’07 369,8 317,9 

Março’07 326,9 201,5 

Abril’07 291,7 244,9 

800 

A SECIL-Outão, cumpre os VLE impostos pela sua Licença Ambiental 37/2006, 

resultantes da aplicação do Decreto-Lei n.º 85/2005, pelo que não se prevê a 

implementação de quaisquer medidas de minimização aplicáveis ao poluente NOX, 

para além das já aplicadas até esta data. 

 

2.1.3. ANÁLISE DE RISCO DA SAÚDE HUMANA 

Comissão de Avaliação 

13.“ A cartografia utilizada deverá permitir uma mais fácil e adequada leitura, 

designadamente quanto à Figura 7.131 – Localização dos Cenários do agricultor 

(área a amarelo) e do residente (área azul) em relação à fábrica de cimento da 

Secil-Outão (área a vermelho), para identificação das áreas estudadas e dentro 

destas as mais expostas.” 

Resposta 

No Volume de Peças Desenhadas (Desenho EIA-AD.00-SAU-01 – Localização dos 

Cenários de Exposição), apresenta-se nova cartografia que permite uma análise mais 
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adequadas das zonas estudadas. Torna-se essencial sublinhar que os cenários de 

exposição considerados na avaliação de risco foram desenhados de modo a utilizar 

os pressupostos mais conservadores. Assim, por exemplo, o chamado Máximo Global 

assume um individuo (seja residente ou agricultor) exposto á concentração máxima 

de poluentes que poderão existir devido às emissões da fábrica. Este cenário é 

extremamente conservador porque implica procurar em toda a grelha de receptores 

estudada as concentrações máximas de cada um desses poluentes e usá-las como se 

tivessem todas concentradas num só local, i.e., considerar que todas as 

concentrações máximas para cada poluente se encontram num sitio sendo nesse 

sítio que se colocam os habitantes. Neste cenário não se pode falar numa área 

geográfica específica na medida em que se agrupou num ponto hipotético do espaço 

todos os valores máximos.  

Por outro lado os cenários de exposição Residencial e Agricultor usam os dados de 

deposição esperada a partir de dois perfis de dados. Por um lado usam a mesma 

lógica anterior e procuram em toda a área detectada como de uso agrícola (a 

amarelo) ou como de uso residencial (vermelho) a concentração máxima obtida pelo 

modelo para todos os poluentes. Este é o chamado cenário Máximo. Por outro lado 

estimou-se a média para todos os poluentes nas mesmas áreas dando origem ao 

cenário Médio Agricultor e Médio Residente. Assim para a contaminação máxima 

todos os receptores da área foram analisados de modo a usar todas as 

concentrações máximas para construir um perfil que as usa para avaliar a estimativa 

de risco para o agricultor ou para o residente. Para os cenários Médios foram usadas 

as estimativas obtidas através das médias obtidas nas mesmas áreas.  

 

Comissão de Avaliação 

14.“ Informar sobre a existência de elementos relativos à caracterização da 

situação de referência em termos de saúde da população, nomeadamente nas 

áreas sujeitos a maior exposição, bem como de informação sobre os níveis de 

atendimento das infra-estruturas de saúde da área em estudo.” 
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Resposta 

No que concerne ao concelho de Setúbal existem alguns elementos no Perfil de 

Saúde do concelho de Setúbal que foi lançado em 2005 e que resulta de um trabalho 

conjunto da Câmara Municipal e do Delegado de Saúde Dr. Luís Fonseca. Os dados 

que se apresentam de seguida vem prioritariamente desse documento que com o 

Relatório da Autoridade de Saúde Concelhia e dois estudos de Luís Fonseca, 

constituem a bibliografia consultada (Fonseca, L. (2000) Mortalidade por tumores 

malignos no distrito de Setúbal Aplicação da mortalidade proporcional padrão na 

análise por Unidade de Saúde. Setúbal, SRSS; Fonseca, Luís (no prelo) Prevalência 

da asma brônquica, rinite alérgica e eczema numa população escolarizada do 

concelho de Setúbal).  

A população do Concelho de Setúbal caracteriza-se por ser uma população 

envelhecida com condições sócio-económicas e culturais, no geral, avaliadas como 

precárias gerando problemas de saúde crónicos que muitas vezes se agudizam por 

falta de informação. A idade média dos doentes socorridos é elevada sendo que 

15,7% tem mais de 75 anos. Serão apresentados em seguida os valores relativos à 

evolução da natalidade e morbimortalidade no concelho nos últimos anos. 

Quadro 2.7 – Taxas de Natalidade, Mortalidade e Mortalidade Infantil entre 2001 e 2003 no 

concelho de Setúbal 

Dados de Saúde Gerais 2001 2002 2003 

Número de Nados Vivos 1 236 1 386 1 390 

Número de Óbitos 1 052 1 123 1 092 

Saldo Natural 184 263 298 

Taxa de Natalidade 10,8‰ 12,1‰ 11,9‰ 

Taxa de Mortalidade Infantil 4‰ 5‰ nd 

Fonte: Autoridade de Saúde Pública de Setúbal 
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A principal causa de morbilidade, como se pode observar no Quadro 2.8, relaciona-se 

com as neoplasias. É relativamente escassa a informação sobre algumas causas de 

morbilidade no Concelho de Setúbal, nomeadamente no que refere às doenças 

cardíacas e AVC, diabetes, osteo-articulares (reumatismos), estados depressivos e 

doenças das vias respiratórias (gripes, constipações, etc.), não obstante o 

conhecimento de que estas doenças têm alguma prevalência no Concelho de 

Setúbal.  

Quadro 2.8 – Taxa de Morbilidade no Concelho de Setúbal 

Taxa de Morbilidade por 2001 2002 2003 

Neoplasias 202,7 167,2 192,8 

Deficiência 54,9 68,8 82,7 

Doença Cardíaca e AVC nd nd nd 

Diabetes nd nd nd 

Insuficiência Renal nd 11,2 7,8 

HIV/SIDA nd 348,2 462,9 

Tuberculose 63,2 45,6 53,0 

Outras 105,3 62,9 100,0 

Fonte: Autoridade de Saúde Pública de Setúbal 

Os dados estatísticos do Continente sobre os dias de internamento hospitalar demonstram 

uma particular incidência nos seguintes grupos de diagnóstico principal: 
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Quadro 2.9 – Grupos de Diagnóstico 

Doenças Nº de Dias de 

Internamento 

% do Total 

Aparelho Circulatório 1 000 016 15,4 

Neoplasias 864 127 13,3 

Aparelho Digestivo 674 522 10,4 

Aparelho Respiratório 600 413 9,3 

Lesões e Envenenamentos 679 147 10,5 

Fonte: Direcção Geral de Saúde 2004 

Mortalidade 

Nos óbitos ocorridos entre 2001 e 2003, por causa de morte, ressaltam as patologias do 

Aparelho Circulatório e Tumores Malignos, como se pode observar no quadro seguinte, 

situação que segue a tendência geral de Portugal Continental (ver Quadro 2.11). 

Quadro 2.10 – Taxa de Mortalidade no Concelho de Setúbal 

Taxa de Mortalidade por 2001 2002 2003 

Doenças Cérebro - Vasculares 167,6 199,6 154,3 

Doenças do Aparelho Circulatório 353,3 365,1 325,7 

Doenças do Aparelho Respiratório 104,4 114,6 115,5 

Doenças Infecciosas 19,0 46,5 45,7 

Doenças do Aparelho Digestivo 12,9 6,9 13,8 
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Tumores Malignos 202,7 167,9 192,8 

Fracturas e Traumatismos 15,8 8,8 10,3 

Mal Definidas e Outras 126,0 165,5 136,2 

Fonte: Autoridade de Saúde Pública de Setúbal 

Quadro 2.11 – Mortalidade Padronizada/100.000 HAB., 2002 

Regiões e 

Sub-Regiões 

Todas as 

causas 

Tumores 

malignos 

Doenças 

cérebro- 

vasculares 

Sintomas, sinais e 

achados anormais 

não classificados 

em outra parte 

Doença 

isquémica 

do coração 

Continente 701,7 159,7 114,8 61,8 60,0 

Braga 669,6 149,7 121,3 70,5 37,4 

Bragança 710,6 135,3 112,7 113,9 39,0 

Porto 679,7 161,7 111,2 62,7 51,5 

Viana do 

Castelo 

701,3 170,8 141,6 43,7 51,1 

Vila Real 761,8 158,6 120,7 91,9 46,9 

Aveiro 686,1 145,6 110,7 76,3 42,1 

Castelo 

Branco 

689,0 152,3 111,1 98,2 53,9 

Coimbra 671,8 144,2 123,9 59,0 35,0 

Guarda 710,5 149,0 123,1 83,5 52,3 
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Leiria 681,3 149,5 117,8 79,0 32,6 

Viseu 701,1 141,4 133,1 66,6 44,1 

Lisboa 697,4 175,8 106,0 26,4 94,2 

Santarém 721,8 158,9 116,2 72,5 43,8 

Setúbal 750,2 168,6 118,4 62,8 75,6 

Beja 838,3 172,2 138,2 56,9 88,2 

Évora 648,5 144,5 90,1 66,3 64,5 

Portalegre 720,1 151,3 101,8 82,5 62,6 

Faro 734,5 161,7 108,8 81,6 62,2 

Fonte: Elementos Estatísticos (DGS - 2005) 

Foi levado a cabo em pelo dr. Luís Fonseca (Fonseca, L. (2000) Mortalidade por tumores 

malignos no distrito de Setúbal Aplicação da mortalidade proporcional padrão na análise por 

Unidade de Saúde. Setúbal, SRSS) um estudo específico acerca da prevalência de tumores 

malignos no distrito de Setúbal com o objectivo de comparar a mortalidade por estes tumores 

no distrito de Setúbal e Portugal (continente) e avaliar o significado das diferenças observadas 

nas três unidades de saúde do distrito de Setúbal. Para tal foram utilizadas as estatísticas de 

mortalidade do INE para 1998 para apurar os óbitos por todas as causas e por tumores 

malignos no continente e no distrito e as estatísticas de mortalidade da DAT da Sub-Região de 

Saúde de Setúbal para distribuição dos óbitos pelas unidades de saúde de Almada, Barreiro e 

Setúbal. 

Do referido estudo constatou-se uma sobremortalidade no distrito de Setúbal sendo a 

proporção de óbitos por tumores malignos superior em todos os grupos etários à excepção do 

grupo 15-44 (ver Quadro 2.12), sendo aparentemente as unidades de saúde de Almada e em 

menor grau de Setúbal as responsáveis por este número elevado. 
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Quadro 2.12 — Óbitos por todas as causas e tumores malignos no distrito de Setúbal (1998) 

Idades 
Óbitos por todas 

as causas 

Mortalidade 

proporcional 

padrão 

Óbitos esperados 

por tumor 

maligno 

Óbitos 

observados por 

tumor maligno 

% de óbitos por 

tumor maligno 

0 – 14 75 0,0662 5,0 7 0,0933 

15 – 44 587 0,1472 86,4 69 0,1175 

45 – 64 1282 0,3484 446,6 453 0,3534 

65 — 74 1753 0,2814 493,3 524 0,2989 

> 74 4018 0,1363 547,7 585 0,1456 

TOTAIS 7715  1579,0 1638 0,2123 

RMP = O/E 1,04 

No Quadro seguinte são apresentados os números referentes aos Tumores Malignos mais 

frequentes como causa de morte no concelho de Setúbal entre 1990 e 2006, onde se pode 

observar uma tendência de subida nos cancros do Pulmão e Cólon e uma tendência 

decrescente nos cancros da Mama e Estômago. 

Quadro 2.13 — Óbitos para os principais Tumores Malignos em 1990/2006 no concelho de 

Setúbal 

 1990 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 

Pulmão 21 35 34 34 34 32 40 41 23 35 

Mama 20 27 19 18 15 30 15 22 14 10 

Cólon 11 18 19 23 21 19 18 19 34 25 

Média Anos 

considerados 

32,9 

19,0 
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Estômago 27 24 22 29 32 20 25 23 22 18 20,7 

24,2 

 

Fonte: Autoridade de Saúde concelhia/GEA_SRSS 

A asma brônquica é apresentada como uma das áreas prioritárias de vigilância epidemiológica 

pelo que importa igualmente analisar a prevalência específica desta no Concelho de Setúbal. 

Tendo tais preocupações em conta foi levado a cabo um estudo, também levado a cabo pelo 

mesmo autor, acerca da  prevalência e gravidade da asma brônquica, rinite alérgica e eczema 

em 700 jovens adolescentes no concelho de Setúbal (Fonseca, Luís (no prelo) Prevalência da 

asma brônquica, rinite alérgica e eczema numa população escolarizada do concelho de 

Setúbal). 

Do referido estudo verificou-se que a prevalência de asma brônquica na população estudada 

foi de 15,4%, sendo considerada grave em vinte e três dos inquiridos (i.e. 3,3%). Este valor é 

ligeiramente superior ao encontrado nos estudos nacionais que recorreram a esta metodologia 

embora se situe dentro do intervalo encontrado por outros autores fora de Portugal que 

recorreram a metodologias semelhantes. 

O valor de prevalência encontrado para a rinite alérgica foi de 12,4% (87), valor muito 

semelhante (12,2%) ao encontrado por outros investigadores em crianças escolarizadas de 13 

a 14 anos em Curitiba, Brasil. Dos casos de rinite alérgica detectados 58 (66,7%) referiram 

que esta afecção perturbou as suas actividades diárias, o que poderá significar que cerca de 

8,3% dos casos de rinite alérgica diagnosticados apresentam alguma severidade. 

Foi encontrada uma prevalência de eczema atópico na população estudada de 6,3%, de que 8 

(1,1%) correspondem a formas graves de eczema.  

Para além disso, foi encontrada uma prevalência de 1,7% (12 casos) relativamente à 

coexistência de asma brônquica, rinite alérgica e dermatite atópica.  

No que diz respeito aos equipamentos e serviços na área da saúde no Concelho de Setúbal 

podemos descreve-los como: 1 hospital distrital (S. Bernardo), 1 hospital especializado 

(Outão) e 1 hospital privado (Hospor) e 2 Centros de Saúde (Bonfim e S. Sebastião) com as 

suas 7 Extensões de Saúde.  
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Para além disso existem igualmente outras associações, de cariz privado, com valências na 

área da saúde, a saber, a Associação de Saúde Mental Dr. Fernando Ilharco; a APPACDM – 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental; a Comissão Distrital da 

Luta Contra a Sida; a Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a Sida”; a associação Lugar 

da Manhã; a Associação de Socorros Mútuos Setubalense; a Cruz Vermelha – Delegação de 

Setúbal; a Santa Casa da Misericórdia de Setúbal e a Santa Casa da Misericórdia de Azeitão. 

O Concelho de Setúbal dispõe de dois Centros de Saúde: o de S. Sebastião com três 

extensões (Bairro Santos Nicolau, Sado e S. Sebastião) e o do Bonfim com quatro extensões 

(Praça da República, Santa Maria, Viso e Azeitão).  

As consultas de Clínica Geral realizadas nos cuidados primários incluem: Saúde Adultos; 

Saúde Materna; Planeamento Familiar; Saúde Infantil; Saúde Juvenil; Reforço; Domicílios. A 

actividade assistencial inclui também actos de enfermagem (injectáveis, pensos, vacinas e 

visitas domiciliárias). Entre os serviços prestados à população ressalvam-se igualmente os 

relacionados com a saúde escolar e os cuidados continuados.  

Também se revela de extrema importância a actividade relacionada com o número de vistorias 

e o número de colheitas e análise de águas.  

O Centro de Saúde do Bonfim, cuja área de influência corresponde à área mais próxima à 

fábrica da SECIL-Outão, dá resposta aos utentes de cinco freguesias do Concelho (Santa Maria 

da Graça, S. Julião, Nossa Senhora da Anunciada, S. Simão e S. Lourenço), num total de 72 

216 utentes inscritos como se pode verificar no Quadro seguinte. 

Quadro 2.14 – Total da População Inscrita por Extensão de Saúde no Centro de Saúde do 

Bonfim em 2004 (31 de Dezembro) 

Extensão 

de Saúde 

Utentes Inscritos com 

Médico de Família 

Utentes Inscritos sem 

Médico de Família 

Utentes sem Médico 

por Opção 

Total de 

Inscritos 

Santa 

Maria 

17 862 4 443 29 22 334 

Azeitão 12 039 2 511 28 14 578 

Viso 15 574 1 388 31 16 993 
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República 12 775 5 534 2 18 311 

Total 58 250 13 876 90 72 216 

Fonte: Centro de Saúde do Bonfim – Resumo de Resultados 2004 

O Centro de Saúde de S.Sebastião abrange a população de três freguesias do Concelho 

(Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra, Sado e S. Sebastião), num total de 56 893 utentes 

inscritos, como se pode observar no Quadro seguinte. 

Quadro 2.15 – Total da População Inscrita por Extensão de Saúde no Centro de Saúde de S. 

Sebastião em 2004 (31 de Dezembro) 

Extensão de 

Saúde 

Utentes Inscritos 

com Médico de 

Família 

Utentes Inscritos 

sem Médico de 

Família 

Utentes sem 

Médico por 

Opção 

Total de 

Inscritos 

S.Sebastião 22 373 12 694 45 35 112 

Sado 7 175 849 0 8 024 

S. Nicolau 10 158 3 594 5 13 757 

Total 39 706 17 137 50 56 893 

Fonte: Centro de Saúde de S. Sebastião – Abril 2005 

Como se pode verificar pelas tabelas acima referidas e pelo quadro seguinte há uma elevada 

percentagem de pessoas inscritas nos centros de saúde (Bonfim e S. Sebastião) que dispõem 

de médico de família, sendo os inscritos sem médico cerca de 29% da população residente. A 

discrepância entre o número de inscritos e a população residente verificada poderá estar, e a 

conclusão é do referido relatório, relacionada com a duplicação de ficheiros e expurgo 

insuficiente. 
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Quadro 2.16 – Adequação do Número de Médicos Clínica Geral em Relação à População 

Inscrita 

Centros de Saúde População. 

Residente 

Nº Inscritos Nº Médicos CG Inscritos 

c//Médico 

Inscritos 

s/ Médico 

Bonfim (2004) 55 658 72216 40 (+10) 58250 13966 

S. Sebastião (2006) 66 900 60361 24 38981 21380 

Total 122 558 132 577 64 (+10) 97 231  35 346 

O Hospital de S. Bernardo foi transformado, a 11 de Dezembro de 2002, numa sociedade 

anónima de capitais exclusivamente públicos. 

Integrando-se na sub-região de Setúbal, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 

do Tejo, a sua área de influência abrange os concelhos de Sines, Santiago do Cacém, 

Grândola, Alcácer do Sal, Palmela e Setúbal, sendo que a população de referência de 

Psiquiatria e Saúde Mental inclui ainda o concelho de Sesimbra. Em termos geográficos, 

abrange uma área de 4.241,5 Km2 (num total de 37 freguesias) servindo uma população que, 

de acordo com o último censo (2001), somava 241.159 habitantes.  

Situado na Serra da Arrábida a 7 km de Setúbal, o Hospital Ortopédico Sant’iago do Outão 

(HOSO) é um hospital central especializado em ortopedia e traumatologia.  

Os utentes de traumatologia são provenientes da área de influência do Serviço de Urgência do 

Hospital de São Bernardo: concelhos de Setúbal, Palmela, Alcácer do Sal, Grândola, Santiago 

do Cacém e Sines, representando 35% do movimento de internamento. Os utentes de 

ortopedia provêem de toda a zona sul do país, em especial dos distritos de Setúbal, Lisboa, 

Beja, Évora, Faro e Santarém, sendo que a actividade ortopédica programada representa 65% 

do movimento de internamento. 

O HOSPOR é um hospital que se enquadra na esfera do sector privado e tem como principal 

objectivo o exercício da actividade clínica hospitalar. 

Apresentam-se em seguida o número de funcionários por cada centro de saúde do Concelho 

de Setúbal, o Centro de Saúde do Bonfim (Quadro 2.17) e de S. Sebastião (Quadro 2.18). 
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Quadro 2.17 - Recursos Humanos do Centro de Saúde do Bonfim (2004 Junho) 

Recursos Humanos N.º 

Médicos de Clínica Geral 40 

Médicos de Saúde Pública 2 

Médicos Hospitalares (Pediatria) 1 

Médico Assistente 10 

Pessoal de Enfermagem 51 

Pessoal Administrativo 52 

Serviços Gerais 18 

Pessoal Auxiliar 4 

Outros 10 

Fonte: Sub-Região de Saúde de Setúbal 

Quadro 2.18 – Recursos Humanos do Centro de Saúde de S. Sebastião (2004) 

Recursos Humanos N.º 

Médicos de Clínica Geral 25 

Médicos de Saúde Pública 3 

Pediatria 1 

Médico do Internato de Clínica Geral 1 
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Médico – Centro Diagnóstico Pneumológico 1 

Enfermeiros 38 

Técnica de Serviço Social 1 

Higienista Oral 1 

Técnica de Saúde Ambiental 2 

Psicóloga (estagiária) 1 

Fisioterapeuta 1 

Técnica de Radiologia 2 

Administrativos 40 

Auxiliar de Apoio e Vigilância 12 

Motorista 1 

Total 130 

Fonte: Centro de Saúde de S. Sebastião – Fevereiro 2005 

O Hospital de S. Bernardo, por seu turno, conta com os profissionais de saúde que se podem 

consultar no Quadro seguinte. 
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Quadro 2.19 – Profissionais de saúde do Hospital de S. Bernardo (com Vínculo com a 

Instituição) 

Grupos Profissionais 
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Conselho de Administração 5           

Gestores         7         

Internos 

Complementar e Geral 

            61                

Enfermagem  45 8 360  22 9 

Auxiliar  1   16    

Directores de Serviços  2     3                    

Docente  28  4      

Médico  8  176  1 23 

Técnico                   1          1 

Técnico Profissional  99  10      

Serviços Gerais  28 16 341   2 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica    1    67 1  7 2 
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Técnico Superiores de Saúde       8             7         1 

TOTAL 7 274 85 1134 5 30 42 

Fonte: Adaptado de Mapas Internos do Serviço do HSB, S.A. 

Apesar da melhoria dos cuidados de saúde, o concelho de Setúbal apresenta ainda alguns 

problemas relativos à insuficiente cobertura de cuidados primários de saúde e de alguns 

cuidados médicos mais especializados, à insuficiência de técnicos de saúde, sobretudo ao nível 

dos médicos de família, da enfermagem e auxiliares de saúde. Contudo, como refere o 

Relatório sobre a Saúde no Concelho de Setúbal, estes problemas têm origem no sistema de 

saúde nacional e na instabilidade de orientações sobre a política de saúde e não são pois 

exclusivos do Concelho de Setúbal. De sublinhar que de acordo com o quadro seguinte a 

situação nos concelhos de Almada e Setúbal é muito mais positiva que nos outros concelhos 

do Distrito. 

Quadro 2.20 – Médicos por 1000 Habitantes no Distrito por Concelho 

MÉDICOS POR 1000 HABITANTES 
Área Geográfica 

2000 2001 2002 

Distrito de Setúbal 1.6 1.7 1.6 

Alcochete 0.9 1.1 1,2 

Almada 3.4 3.3 3,3 

Barreiro 2.4 2.4 2,3 

Moita 0.8 0.8 0,8 

Montijo 1.9 1.9 1,9 

Palmela 1.6 1.8 1,9 
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Seixal 1.3 1.3 1,4 

Sesimbra 1.1 1.2 1,2 

Setúbal 3.2 3.3 3,2 

Alcácer do Sal 0.4 - 0.4 

Grândola 0.8 0.7 0.8 

Santiago do Cacém 1.2 1.2 1.2 

Sines 1.4 1.5 1.6 

Fonte: INE 

Não obstante está previsto, de acordo com o Plano Nacional de Saúde, um reforço do número 

de profissionais da saúde como se pode verificar no Quadro 2.20.  

Quadro 2.21 – Plano Nacional de Saúde: Metas Globais para o Sistema de Saúde 

Indicador 
Situação 

Actual 

Meta para 

2010 

Médicos especialistas por 100.000 habitantes 72 71 

Médicos de medicina familiar por 100.000 habitantes 54 60 

Médicos de saúde pública por 100.000 habitantes 3,9 5 

Dentistas por 100.000 habitantes 43 66 

Farmacêuticos por 100.000 habitantes 79 90 

Enfermeiros por 100.000 habitantes 347 500 
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Número de consultas com médicos de família por habitante / ano 2,7 3 

Número de consultas médicas por habitante por ano: CSP + hospitais 3,5 4 

Rácio entre urgências hospitalares e consultas externas 0,9 < 0,8 

% de primeira consultas no total de consultas externas hospitalares 24,7 33 

Fonte: Adaptado de Direcção Geral de Saúde 

 

Comissão de Avaliação 

15.“ Apresentar o respectivo Plano de Saúde e Segurança para as instalações.” 

Resposta 

Enquadramento Legal 

No actual panorama legislativo português existem 3 diplomas legais que estabelecem a base 

dos princípios gerais de prevenção dos riscos profissionais, sendo estes: 

• Decreto-lei nº441/91, de 14 de Novembro – Lei Quadro de Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho; 

• Lei nº99/2003, de 27 de Agosto – Código do Trabalho 

• Lei nº35/2004, de 29 de Julho – Regulamenta o Código do Trabalho 

O Decreto-Lei nº441/91, de 14 de Novembro estabelece os princípios gerais e as linhas de 

aplicação de prevenção, visando abranger todas as situações de trabalho, em todos os 

sectores de actividade, englobando todos os factores de risco e abrangendo todos os 

trabalhadores, independentemente do seu vínculo contratual.  

O Código do Trabalho (aprovado pela Lei nº99/2003, de 27 de Agosto), obriga as entidades 

empregadoras a organizar as actividades de SHST, as quais constituem, ao nível da empresa, 

um elemento determinante na prevenção de riscos profissionais e de promoção e vigilância da 

saúde dos trabalhadores. 
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A Lei nº35/2004, de 29 de Julho, estabelece o regime de organização e funcionamento das 

actividades de SHST. 

De acordo com o artigo 240º da Lei nº35/2004, a SECIL-Outão é obrigada a: 

Ponto Nº1: Organizar os Serviços de SHST 

A SECIL-Outão é obrigada a organizar os serviços de SHST, de acordo com um dos três tipos 

de modalidades; 

a) Internos; 

b) Externos; 

c) Inter-empresas. 

Ponto Nº2: Desenvolver actividades de prevenção dos riscos profissionais 

A SECIL-Outão é obrigada a desenvolver as seguintes actividades de prevenção de riscos 

profissionais: 

a) Informação técnica, na fase de projecto e de execução, sobre as medidas de prevenção 

relativas às instalações, locais, equipamentos e processos de trabalho;  

b) Identificação e avaliação dos riscos para a segurança e saúde no local de trabalho e 

controlo periódico da exposição a agentes químicos, físicos e biológicos; 

c) Planeamento da prevenção, integrando, a todos os níveis e para o conjunto das actividades 

da empresa, a avaliação dos riscos e as respectivas medidas de prevenção;  

d) Elaboração de um programa de prevenção de riscos profissionais;  

e) Promoção e vigilância da saúde, bem como a organização e manutenção dos registos 

clínicos e outros elementos informativos relativos a cada trabalhador;  

f) Informação e formação sobre os riscos para a segurança e saúde, bem como sobre as 

medidas de prevenção e protecção;  

g) Organização dos meios destinados à prevenção e protecção, colectiva e individual, e 

coordenação das medidas a adoptar em caso de perigo grave e iminente;  
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h) Afixação de sinalização de segurança nos locais de trabalho;  

i) Análise dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais;  

j) Recolha e organização dos elementos estatísticos relativos à segurança e saúde na 

empresa;  

l) Coordenação de inspecções internas de segurança sobre o grau de controlo e sobre a 

observância das normas e medidas de prevenção nos locais de trabalho.  

Ponto Nº3: Manter registos de SHST 

A SECIL-Outão é obrigada a manter actualizados, para efeitos de consulta, os seguintes 

elementos:  

a) Resultados das avaliações dos riscos relativas aos grupos de trabalhadores a eles expostos;  

b) Lista de acidentes de trabalho que tenham ocasionado ausência por incapacidade para o 

trabalho;  

c) Relatórios sobre acidentes de trabalho que tenham ocasionado ausência por incapacidade 

para o trabalho superior a três dias;  

d) Lista das situações de baixa por doença e do número de dias de ausência ao trabalho, a ser 

remetidos pelo serviço de pessoal e, no caso de doenças profissionais, a respectiva 

identificação;  

e) Lista das medidas, propostas ou recomendações formuladas pelos serviços de segurança e 

saúde no trabalho.  

Ponto Nº4: Efectuar as Comunicações Obrigatórias constantes na legislação 

A SECIL-Outão é obrigada a efectuar as seguintes comunicações às entidades oficiais: 

a) Relatório Anual das Actividades de Higiene e Segurança no Trabalho; 

b) Comunicação de Acidentes de Trabalho graves ou mortais; 

c) Comunicação de Doenças Profissionais. 

d) Comunicação da Modalidade dos Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho adoptada; 
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e) Pedido de Dispensa de Serviços Internos. 

Organização dos serviços de SHST e Actividades de Prevenção dos Riscos Profissionais na 

SECIL-Outão 

Organização dos Serviços de SHST 

De acordo com o artigo 276º do Código do Trabalho, Lei nº99/2003, SECIL-Outão garante a 

organização e o funcionamento dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho, nos 

termos previstos no artigo 219º da Lei nº35/2004. 

A SECIL-Outão optou pela organização interna dos serviços, de acordo com os requisitos 

definidos nas alíneas b) e e) do nº3 do artigo 230º, bem como ao disposto nos artigos 242º e 

250º da Lei 35/2004. Os serviços são assegurados por 1 técnico superior com certificado de 

aptidão profissional (CAP) de nível 5 e 1 técnico com certificado de aptidão profissional (CAP) 

de nível 3. 

Os serviços de medicina no trabalho são serviços contratados, sendo assegurados por dois 

médicos do trabalho, uma enfermeira e uma técnica de saúde.  

O posto médico da fábrica SECIL-Outão, encontra-se equipado com material médico para 

prestação de cuidados de saúde e assistência a emergências, para além do equipamento 

adequado para a realização dos exames de medicina no trabalho (admissão, periódicos e 

ocasionais).   

A organização de serviços de segurança e de medicina no trabalho obedece ao disposto nos 

artigos 242º e 250º da Lei 35/2004. 

A SECIL-Outão comunicou à ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho (ex-ISHST), a 

modalidade de serviços adoptada através do modelo 1360 da INCM – Imprensa Nacional da 

Casa da Moeda. 

Actividades de Prevenção dos Riscos Profissionais, Registos e Comunicações de SHST 

a) Informação técnica, na fase de projecto e de execução, sobre as medidas de prevenção 

relativas às instalações, locais, equipamentos e processos de trabalho;  

A SECIL-Outão tem implementado um procedimento interno (PS10.1 – Segurança em Obra e 

Estaleiros Temporários, ver Anexo V), de acordo com os requisitos legais constantes no 

Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece as regras gerais de planeamento, 
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organização e coordenação para a promoção da segurança, higiene e saúde no trabalho em 

estaleiros da construção. 

Este diploma é aplicável a todos os ramos de actividade dos sectores privado (...) no que 

respeita aos trabalhos de construção de edifícios e de engenharia civil, nomeadamente: 

a) Escavação; 

b) Terraplenagem; 

c) Construção, ampliação, alteração, reparação, restauro, conservação e limpeza de edifícios; 

d) Montagem e desmontagem de elementos prefabricados, andaimes, gruas e outros 

aparelhos elevatórios; 

e) Demolição; 

f) Construção, manutenção, conservação e alteração de vias de comunicação rodoviárias, 

ferroviárias e aeroportuárias e suas infra-estruturas, de obras fluviais ou marítimas, túneis e 

obras de arte, barragens, silos e chaminés industriais; 

g) Trabalhos especializados no domínio da água, tais como sistemas de irrigação, de 

drenagem e de abastecimento de águas e de águas residuais, bem como redes de saneamento 

básico; 

h) Intervenções nas infra-estruturas de transporte e distribuição de electricidade, gás e 

telecomunicações; 

i) Montagem e desmontagem de instalações técnicas e de equipamentos diversos; 

j) Isolamentos e impermeabilizações. 

Para os trabalhos acima referidos, o diploma estipula define 4 mecanismos de prevenção: 

• Planos de Segurança e Saúde (PSS); 

• Fichas de Procedimentos de Segurança; 

• Comunicação prévia à ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho; 

• Compilação Técnica. 
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Assim, o PSS só é aplicável nas obras sujeitas a projecto e que envolvam trabalhos que 

impliquem riscos especiais previstos no artigo 7º, deste diploma ou comunicação prévia, pelo 

o que não são realizados PSS fora do âmbito desta legislação. 

No que se refere a estabelecimentos industriais, a legislação de SHST prevê a implementação 

de sistemas de prevenção dos riscos ocupacionais, sendo que os PSS, também mecanismos de 

prevenção de SHST, são apenas aplicáveis à realização de obras.  

Face ao exposto a SECIL-Outão, tem vindo a implementar para as obras acima referidas os 

respectivos PSS. 

A SECIL-Outão prevê a organização e planificação de instalações e equipamentos privilegiando 

a implementação das medidas de segurança na concepção das instalações, dos locais e 

processos de trabalho, através da identificação dos riscos previsíveis, combatendo-os na 

origem, anulando-os ou limitando os seus efeitos, de forma a garantir um nível eficaz de 

protecção (ex: PS10.1 – Segurança em Obra e Estaleiros Temporários, PS10.2 – Segurança de 

Máquinas). 

b) Identificação e avaliação dos riscos para a segurança e saúde no local de trabalho e 

controlo periódico da exposição a agentes químicos, físicos e biológicos; 

A SECIL-Outão possui procedimentos internos (PQE6.1.12 – Aquisição de Substâncias ou 

Preparações Perigosas, PTS01 – Manuseamento de substâncias e preparações perigosas) que 

regulam a forma de aquisição e manuseamento de produtos químicos, e prevêem a análise 

das fichas de segurança antes da aquisição dos mesmos e a disponibilização das fichas de 

segurança. A SECIL-Outão realizou uma base de dados electrónica das fichas de segurança 

dos produtos químicos existentes nas instalações que se encontra disponivel em todos os 

computadores da fábrica SECIL-Outão. As fichas de segurança destes são também 

disponibilizadas junto dos locais de utilização dos mesmos. 

A SECIL-Outão possui também um plano de monitorização anual da exposição a agentes 

químicos, físicos e biológicos (ruído, vibrações, poeiras totais, poeiras respiráveis, sílica 

cristalina livre, conforto térmico, iluminação, leggionnela, entre outros..) de acordo com o 

definido plano de monitorização interno (PLS02 – Plano de Monitorização e Medição da Saúde 

e Segurança do Trabalho). 

c) Planeamento da prevenção, integrando, a todos os níveis e para o conjunto das actividades 

da empresa, a avaliação dos riscos e as respectivas medidas de prevenção;  
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A SECIL-Outão tem um procedimento interno (PS3.1 – Identificação de Perigos e Avaliação de 

Riscos) para identificação de perigos e avaliação de riscos, que define a metodologia e 

responsabilidades para a realização da identificação dos perigos, avaliação dos riscos e 

actualização da informação sobre riscos para a segurança e saúde de todas as partes 

interessadas relativamente às actividades, produtos e serviços. 

A identificação de perigos e avaliação de riscos foi efectuada inicialmente em 2002 e tem 

vindo a ser mantida através de actualizações e revisões efectuadas sempre que: 

• ocorram alterações significativas nos processos, produtos ou serviços; 

• sejam implementados novos processos produtos ou serviços; 

• ocorram alterações na legislação ou em requisitos regulamentares ou normativos que 

modifiquem os critérios relacionados com as consequências; 

• ocorra a implementação ou alteração de instalações nos locais de trabalho, quer sejam 

disponibilizadas pela empresa ou por terceiros. 

Como tal, com a instalação de novos equipamentos para a utilização de combustíveis 

alternativos de RIP’s (resíduos industriais perigosos) foram realizadas as cartas de risco para 

as actividades inerentes e respectivas instalações. 

A Carta de Risco é um documento síntese do processo de Análise de Risco, utilizados para 

comunicação dos riscos ocupacionais a que cada trabalhador está sujeito. 

As Cartas de Risco podem ser diferenciadas em três tipos:  

Cartas de Risco por Instalação definem os riscos inerentes a cada instalação ou local de acordo 

com as suas características, equipamento instalado, material ou ambiente de risco. É de 

carácter obrigatório para toda a população, sendo independente da função, actividade exercida 

pelo trabalhador ou tempo de permanência. 

Cartas de Risco por Actividade definem os riscos próprios de cada actividade de risco, acções 

complementares de prevenção e segurança, bem como as competências específicas 

obrigatórias independentemente da função dos trabalhadores nela envolvidos. Eventualmente 

pode ter em conta o local, equipamento ou condições de execução. 
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Cartas de Risco Individuais caracterizam os riscos inerentes à execução das actividades de 

risco estão atribuídas ao trabalhador. Nessa caracterização, são tidas em conta todas as 

actividades, bem como as instalações onde são realizadas.  

No que concerne ás actividades relativas ao processo de co-incineração já foram elaboradas e 

aprovadas as respectivas cartas de risco para os colaboradores que assegurarão essas 

operações (ver Anexo VI). 

d) Elaboração de um programa de prevenção de riscos profissionais;  

O programa de prevenção dos riscos profissionais da SECIL-Outão passa pela planificação de 

um programa de gestão de SHST e pela implementação dos objectivos de SHST anualmente 

definidos (PS1.3 – Definição de Objectivos da Segurança e Saúde do Trabalho e 

Estabelecimento do Programa de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho). Para a 

elaboração destes documentos, são considerados os seguintes elementos: Politica de 

Segurança da SECIL, oportunidades de melhoria e prevenção dos acidentes de trabalho, 

opções tecnológicas, resultados das inspecções de segurança, análise das participações de 

acidentes de trabalho e quase-acidentes e requisitos legais, normativos ou outros pela 

empresa assumidos. 

A implementação do programa de gestão de segurança e dos objectivos são acompanhados de 

acordo com o definido no procedimento interno.  

e) Promoção e vigilância da saúde, bem como a organização e manutenção dos registos 

clínicos e outros elementos informativos relativos a cada trabalhador;  

Todos os trabalhadores da SECIL-Outão são acompanhados pelo médico do trabalho (artigo 

244º da Lei 35/2004). A SECIL-Outão promove a realização de exames médicos periódicos e 

ocasionais, de acordo com o definido na legislação (artigo 245º da Lei 35/2004). Da realização 

de exames de admissão, resulta o preenchimento, pelo médico do trabalho, de uma ficha de 

aptidão (artigo 248º, da Lei 35/2004), cujo modelo foi aprovado pela Portaria n.º 299/2007, 

de 16 de Março. Da realização de exames de saúde resulta a elaboração de uma ficha clínica, 

sujeita a sigilo profissional (artigo 247º da Lei 35/2004). Os registos clínicos são guardados e 

mantidos. 

f) Informação e formação sobre os riscos para a segurança e saúde, bem como sobre as 

medidas de prevenção e protecção;  
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A SECIL-Outão possui um procedimento interno (PS18.1 – Formação) que prevê a organização 

de formação para todos os trabalhadores, bem como a formação em matéria de higiene e 

segurança no trabalho e de emergência, quer em fase de admissão, alteração de processos de 

trabalho, introdução de novos equipamentos ou métodos de trabalho ou recolocação de 

trabalhadores ou redefinição de funções. 

g) Organização dos meios destinados à prevenção e protecção, colectiva e individual, e 

coordenação das medidas a adoptar em caso de perigo grave e iminente;  

A SECIL-Outão possui um plano de emergência interno (PEI) que estabelece a organização de 

uma estrutura que assegura as actividades de primeiros socorros, de combate a incêndios e 

de evacuação de trabalhadores em situações de perigo grave e iminente, designando os 

trabalhadores responsáveis por essas actividades.  

O PEI é mantido mantido actualizado e são treinados os diversos cenários neste constante 

através da realização de simulacros, de acordo com o plano anual de simulacros. Destes 

resultam relatórios e planos de acções decorrentes. A implementação das acções previstas nos 

planos de acções é acompanhada pelos serviços de SHST da SECIL-Outão. 

Os equipamentos de emergência (rede de incêndios armada, sistemas de combate a incêndio, 

alarmes de incêndio e de emergência, extintores, equipamentos de contenção de derrames, 

caixas de primeiros socorros) são controlados, inspeccionados e sujeitos a manutenção, caso 

aplicável. 

A SECIL-Outão, disponibiliza a todos os trabalhadores equipamentos de protecção individual 

(EPI), de acordo com o procedimento interno (PTS04 – Utilização e Manutenção dos 

Equipamentos de Protecção Individual). 

As protecções colectivas dos equipamentos são sujeitas a manutenção no âmbito da 

manutenção preventiva dos mesmos, desenvolvida pelo departamento de manutenção. No que 

se refere aos equipamentos móveis, em especial empilhadores, estes são verificados 

diariamente antes de serem postos em funcionamento (PTS09 – Empilhadores – Manobras e 

Manutenção). Todos os equipamentos móveis de trabalho (gruas, empilhadores, 

retroescavadoras, plataformas elevatórias, entre outros), são verificados antes de entrarem 

nas instalações (PTS17 – Recepção de Veículos Especiais). 

h) Afixação de sinalização de segurança nos locais de trabalho;  
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A SECIL-Outão possui um plano de sinalização vertical, referente à deslocação de peões nas 

instalações e assegura a colocação de sinalização nas instalações, sempre que essa 

necessidade é identificada ou sempre que são montados novos equipamentos ou são 

efectuadas alterações na instalação de acordo com procedimento interno (PTS08- Identificação 

da Sinalização de Segurança). 

i) Análise dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais;  

A SECIL-Outão possui um procedimento interno (PS13.1 – Acções a Desencadear Quando da 

Ocorrência de um Incidente), que define o modo de actuação quanto à participação de 

acidentes de trabalho e quase-acidentes, à sua análise e investigação. Para todos os acidentes 

são realizados relatórios de investigação, com o objectivo de determinar a causa do mesmo. 

São igualmente elaboradas fichas de divulgação dos acidentes. Para cada acidente de trabalho 

é definido um plano de acções decorrentes cuja implementação das acções é acompanhada 

pelos serviços de SHST da SECIL-Outão. 

Os acidentes de trabalho considerados graves são, também de e acordo com este 

procedimento participados à ACT, num prazo máximo de 24 horas.  

j) Recolha e organização dos elementos estatísticos relativos à segurança e saúde na 

empresa;  

A SECIL-Outão efectua um acompanhamento dos dados estatísticos de acidentes de trabalho, 

de acordo com estabelecido em procedimento interno (PS20.2 – Análise estatística da 

sinistralidade). 

A SECIL-Outão elabora anualmente, o Relatório da Actividade dos Serviços de Segurança, 

Higiene e Saúde no Trabalho (ver anexo VII) e procede à sua entregue até 30 de Abril às 

entidades competentes (ACT e Delegado Concelhio de Saúde).  

Os serviços de SHST da SECIL-Outão mensalmente e trimestralmente (ver anexo VIII) 

elaboram um relatório interno onde analisa os índices de sinistralidade, as participações de 

quase-acidentes, as notificações de segurança, as inspecções de segurança e os simulacros 

realizados. 

A SECIL-Outão mantém uma lista de acidentes de trabalho actualizada, uma lista das 

situações de baixa por doença e do número de dias de ausência ao trabalho. 
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l) Coordenação de inspecções internas de segurança sobre o grau de controlo e sobre a 

observância das normas e medidas de prevenção nos locais de trabalho.  

A SECIL-Outão possui um procedimento interno (PTS15 – Inspecções de segurança) que 

define o modo de actuação para a realização de inspecções planeadas e ocasionais às 

instalações. A SECIL-Outão possui também um plano anual de inspecções.  

As inspecções são realizadas pelos serviços de SHST da fabricada SECIL-Outão, sendo 

produzido um relatório por inspecção e um plano de acções decorrentes. 

Ainda no que se refere às obrigações da SECIL-Outão em matéria de SHST e de acordo com o 

Decreto -Lei nº441/91, de 14 de Novembro, número 4 do artigo 8º, a empresa adjudicatária 

da obra ou do serviço (entenda-se SECIL), deve assegurar a coordenação dos demais 

empregadores (entenda-se prestadores de serviço) (...) sem prejuízo das obrigações de cada 

empregador relativamente aos respectivos trabalhadores.  

No âmbito das relações contratuais entre a SECIL e os diversos prestadores de serviço que 

desenvolvem as suas actividades nas instalações da fábrica SECIL-Outão, é distribuído a 

seguinte documentação: 

Regulamento de Segurança para Prestadores de Serviço (Anexo IX) e Instruções Técnicas de 

Segurança (estabelecem as regras de segurança de cumprimento obrigatório) para além das 

Cartas de Risco. 

 

2.1.4. COMPONENTE ECOLÓGICA 

Comissão de Avaliação 

16.”Incluir referência à Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005 de 

23/8, a qual procedeu à publicação do Plano de Ordenamento do Parque Natural 

da Arrábida (Pg. III.80 e Pg. V.44).” 

Resposta 

No seguimento do referido nos pontos 3.3.3 e 5.2.3.4 do Relatório Síntese do Estudo de 

Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica Secil – 

Outão, deverá ser fundamental a referência a Resolução do Conselho de Ministros n.º 
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141/2005 de 23 de Agosto que publica o Plano de Ordenamento do Parque Natural da 

Arrábida, que “estabelece regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e fixa os 

usos e regime de gestão com vista à manutenção e valorização das características das 

paisagens naturais e seminaturais e a diversidade biológica da respectiva área de 

intervenção”. 

 

Comissão de Avaliação 

17.” Incluir referência, no capítulo 5.5.3 – Áreas Classificadas de Protecção da 

Natureza, ao Anexo I da Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005 de 

23/8 relativo a “Espécies da flora e fauna terrestres protegidas na área do Parque 

Natural”. 

Resposta 

No seguimento do referido nos pontos 5.5.3 – Áreas Classificadas de Protecção da Natureza do 

Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais 

Perigosos na Fábrica SECIL–Outão, refere-se que, para além das espécies classificadas ao 

abrigo do D.L. 49/2005 de 24 de Fevereiro supracitadas associadas ao SIC PTCON0010 – 

Arrábida/Espichel, é importante referir que o Anexo I da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 141/2005 de 23 de Agosto – referente a espécies da flora e fauna terrestres protegidas na 

área do Parque Natural – inclui todas as espécies de flora constantes do Anexo I da Convenção 

de Berna (D.L. 95/81 de 23 de Julho), ou nos anexos B-II e B-IV do D.L. 140/99 de 24 de 

Abril (alterado pelo D.L. 49/2005 de 24 de Fevereiro), acrescidas das protegidas pelo D.L. 

169/2001 de 25 de Maio (protecção do Sobreiro e Azinheira) e as constantes no quadro 

seguinte: 

Quadro 2.22 – Espécies adicionais de flora terrestres protegidas no Parque Natural da Arrábida 

(Anexo I da Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005 de 23 de Agosto) 

Família Espécie Nome vulgar 

Cupressaceae Juniperus phoenicea subsp turbinata 
Sabina-da-praia, zimbreira, zimbro-das-

areias 

Quercus coccifera subsp rivasmartinesii Carrasco-arbóreo 
Fagaceae 

Quercus faginea subsp broteroi Carvalho-cerquinho, carvalho-português 

Zigophyllaceae Fagonia cretica - 

Euphorbiaceae Euphorbia pedroi - 
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Família Espécie Nome vulgar 

Aceraceae Acer monspessulanum Zelha 

Malvaceae Lavatera maritima - 

Solanaceae Withania frutescens - 

Liliaceae Ruscus aculeatus 
Gilbardeira, gilbarbeira, erva-dos-

vasculhos 

De igual modo, para além das espécies de fauna classificadas registadas para o 

SICPTCON0010 – Arrábida/Espichel, inclui todas as espécies de fauna constantes do Anexo II 

e III da Convenção de Berna (D.L. 95/81 de 23 de Julho), ou nos anexos A-I, B-II e B-IV do 

D.L. 140/99 de 24 de Abril (alterado pelo D.L. 49/2005 de 24 de Fevereiro), acrescidas das 

constantes do quadro seguinte: 

Quadro 2.23 – Espécies adicionais de fauna terrestres protegidas no Parque Natural da 

Arrábida (Anexo I da Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005 de 23 de Agosto) 

Família Espécie Nome vulgar 

Scolopacidae Scolopax rusticola Galinhola 

Streptopelia turtur Rola 

Columba oenas Pombo-bravo 

Columba palumbus Pombo-torcaz 
Columbidae 

Columba livia Pombo-da-rocha 

Turdus pilaris Tordo-zornal 

Turdus philomlos Tordo-comum 

Turdus iliacus Tordo-ruivo 

Turdus viscivorus Tordeia 

Turdidae 

Turdus merula Melro 

Sturnidae Sturnus vulgaris Estorninho-malhado 

Phasianidae Coturnix coturnix Codorniz 

Garrulus glandarius Gaio 

Pica pica Pega-rabuda Corvidae 

Corvus corone Gralha-preta 

 

Comissão de Avaliação 

18.” Apresentar cartografia a escala adequada (1:25.000) correspondente às 

seguintes figuras: 
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- Fig. 5.51 – Localização potencial das espécies importantes para a conservação 

(Anexo B-II do DL 49/2005 de 24/2) – Pg. V.142; 

- Fig. 5.53 – Representação espacial dos habitats identificados – Pg. V.145; 

- Fig. 5.59 – Sensibilidade faunística dos habitats na área de estudo – Pg. 

V.173; 

- Fig. 7.132 – Mancha de dispersão total (cenário Real) – Pg. VII.223; 

- Fig. 7.133 – Mancha de dispersão total (cenário Valor Limite de Emissão) – 

Pg. VII.223; 

- Fig. 7.134 – Relação entre as manchas totais de dispersão e a distribuição de 

espécies de flora classificadas – Pg. VII.227; 

- Fig. 7.135 – Relação entre as manchas totais de dispersão e os registos de 

espécies de morcegos classificadas – Pg. VII.228.” 

Resposta 

Os desenhos relativos às figuras acima mencionadas constam do volume de peças 

desenhadas apenso a este documento, com as designações seguintes: 

• EIA-AD.00-BIO-01 – Localização Potencial das Espécies Importantes 

para a Conservação (Anexo B-II do DL 49/2005 de 24/2); 

• EIA-AD.00-BIO-02 – Representação Espacial dos Habitats Identificados 

– Classificação dos Habitats; 

• EIA-AD.00-BIO-03 – Carta de Sensibilidade Faunística dos Habitats; 

• EIA-AD.00-BIO-04 – Manchas de Dispersão Total – Cenário REAL e 

Cenário VLE; 

• EIA-AD.00-BIO-05 – Relação entre manchas totais de dispersão e 

distribuição das espécies de flora classificadas; 

• EIA-AD.00-BIO-06 - Relação entre manchas totais de dispersão e 

distribuição das espécies de Chiroptera classificadas. 
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Comissão de Avaliação 

19.” A informação das Figuras 7.132 e 7.133 poderá ser apresentada 

conjuntamente numa só carta.” 

Resposta 

A carta em causa corresponde ao desenho AD-RF.00-BIO-04 – Manchas de Dispersão 

Total – Cenário REAL e Cenário VLE. 

 

Comissão de Avaliação 

20.”Deverá ser ponderada a inclusão da área da Mata do Vidal – Área de Protecção 

Total no Programa de Monitorização da Componente Biológica (capítulo 7.4.5 – 

Medidas de Minimização/Monitorização).” 

Resposta 

A Mata do Vidal será integrada no Plano de Monitorização a propor pelo EIA, conforme se 

descreverá no ponto 27. 

 

2.1.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Comissão de Avaliação 

21.” Aludir à (in)compatibilidade da pretensão face às normas específicas do PROT para o 

local em apreço. O mesmo se passa com o POPNA” 

Resposta 

Não obstante os Instrumentos de Gestão Territorial com incidência na área de estudo não 

conterem referências específicas à temática da Valorização Energética de Resíduos Industriais 

Perigosos naquela área concreta, verifica-se que englobam sistematicamente directrizes e 

normas de âmbito estratégico, visando a sustentabilidade/preservação ambiental em 

territórios importantes do ponto de vista ambiental na sua área de intervenção (que 

salvaguardem a sua função dominante e o seu carácter), como é o caso da zona do projecto, 
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uma vez que a Fábrica da SECIL - Outão se encontra inserida, na sua totalidade, dentro dos 

limites, quer do Parque Natural da Arrábida, quer no Sítio de Interesse Comunitário 

PTCON0010 – Arrábida/Espichel.  

Neste contexto, tendo em consideração que as emissões, na esmagadora maioria de 

poluentes, são muito abaixo dos limites legais previstos tanto no Decreto-Lei n.º 85/2005 de 

28 de Abril (que estabelece o regime a que fica sujeita a incineração e a co-incineração de 

resíduos, com o objectivo de prevenir ou, tanto quanto possível, reduzir os seus efeitos 

negativos no ambiente) como nas licenças de exploração ambiental, não se considera haver 

risco ecológico para os receptores na vizinhança da fábrica, considerando-se que, 

relativamente à congruência do presente projecto com os Planos de Ordenamento e Gestão do 

Território, se verifica a sua conformidade. 

 

Comissão de Avaliação 

22. “Reformular o ponto 5.2.3.2, clarificando se o local objecto da pretensão abrange solos da 

RAN (do PDM de Setúbal) e fazendo referência à aplicabilidade (ou não) do regime transitório 

da REN ao terreno em apreço.” 

Resposta 

Tal como se pode observar na figura seguinte o projecto em estudo não se desenvolve em 

áreas classificadas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN). 

Desta forma, relativamente à REN considera-se que não se aplica o regime transitório ao 

terreno de desenvolvimento do projecto. 
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Figura 2.3 – Localização da área de implantação do projecto 

 

Comissão de Avaliação 

23. “Quanto ao ponto 7.2.2 e não obstante os IGT não fazerem referência à temática da 

Valorização Energética de RIP, atente-se que em termos de qualidade do ar é referido no 

PROT-AML – norma 1.2.8.6 – a necessidade de haver uma preocupação da administração 

central e municipal, licenciadoras de actividades poluidoras, na redução das emissões 

atmosféricas, afectando o menos possível as zonas sensíveis e áreas com interesse para a 

conservação da natureza, pelo que esta norma deve ser considerada nas alterações a fazer ao 

presente factor ambiental.” 

Resposta 

O presente projecto visa permitir à Fábrica da SECIL-Outão proceder à valorização energética 

de Resíduos Industriais Perigosos (RIP), em substituição parcial do combustível tradicional 

(coque de petróleo e carvão), permitindo a redução nas concentrações de metais 

pesados a queimar.  

A operação de valorização energética dos RIP envolve a aplicação de medidas específicas de 

minimização de impactes, nomeadamente ao nível dos aspectos operacionais e de 

procedimentos (como por exemplo a utilização de filtros de manga – já implementados na 

fábrica do Outão), que resultam na emissão de poluentes atmosféricos, abaixo dos 

limites legais estabelecidos no Decreto-Lei n.º 85/2005 de 28 de Abril, dando cumprimento 
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ao explicitado na norma 1.2.8.6 do PROT-AML, ao permitir diminuir a deposição de resíduos 

perigosos numa área de paisagem única com elementos extremamente diversificados (tanto 

do ponto de vista geológico e geomorfológico, como florístico, faunístico e paisagístico), 

insusceptíveis de pôr em causa os valores naturais expressos no território.  

Saliente-se que a fábrica da SECIL - Outão realiza: 

� continuamente monitorizações das emissões gasosas, nomeadamente de metais 

pesados e de dioxinas e furanos. Estas medições são realizadas, desde 1997, por 

entidades independentes e acompanhadas por entidades independentes que 

respondem perante a sociedade civil organizada sobre a forma de Comissão de 

Acompanhamento Ambiental (criada em 2003). 

� medições pontuais das emissões atmosféricas de acordo com o tipo de 

combustível utilizado (resíduos industrias banais – RIB e resíduos industriais perigosos 

– RIP), assim como a evolução das emissões ao longo do período 1 de Maio de 2006 a 

30 de Abril de 2007. 

Desta forma, conclui-se que as emissões dos poluentes atmosféricos são bastante inferiores 

aos valores permitidos por lei, assim como a utilização ou não de resíduos perigosos como 

combustíveis não apresentam alterações significativas, constatando-se uma consistência dos 

resultados ao longo do tempo. 

A norma 1.2.8.6., constante do ponto 1.2.8 – Saneamento Ambiental refere que “A 

manutenção de uma boa qualidade do ar na AML e em particular nas ”zonas sensíveis”, deve 

ser uma preocupação essencial das entidades das Administrações Central e Municipal 

licenciadoras de actividades poluidoras. É necessário promover a redução, em valor absoluto, 

das emissões atmosféricas de gases e partículas resultantes da actividade industrial, da 

geração de energia eléctrica, dos transportes, da agricultura, dos serviços e das actividades 

domésticas, incentivando a utilização de combustíveis menos poluentes e de tecnologias mais 

eficientes e a instalação de equipamentos de controle e tratamento das emissões 

atmosféricas. Por outro lado, as fontes poluidoras devem ter uma localização adequada, de 

forma a que as emissões atmosféricas afectem o menos possível as zonas sensíveis e as áreas 

com interesse para a conservação da natureza.” 

No sector da Qualidade do Ar, refiram-se as seguintes normas orientadoras, com interesse 

para o projecto em estudo: 
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“2.8.6.1. Os serviços da Administração Central: 

a) com competências na gestão da qualidade do ar, devem identificar, de acordo com 

o Decreto Lei nº 276/99, de 23 de Julho, as zonas particularmente sensíveis aos 

problemas da qualidade do ar (áreas protegidas, zonas de protecção especial e 

outras zonas sensíveis); 

b) devem adoptar medidas ou fixar parâmetros de acordo com o Art. 5º do mesmo 

Decreto-Lei, nas áreas identificadas com a alínea anterior; 

c) devem ainda identificar as zonas em que os níveis de poluição superam os limites 

de tolerância, de acordo com o Art. 9º do Decreto-Lei nº276/99, de 23 de Julho, e 

propor planos de acção ou outras medidas para a redução ou eliminação das 

emissões excessivas; 

d) devem promover a adopção de tecnologias industriais que resultem na poupança 

de energia e na minimização das emissões atmosféricas, dirigidas e de carácter 

difuso. A aplicação destas medidas deve ser acompanhada da implementação de 

sistemas de controle de emissões. 

2.8.6.2. Os serviços da Administração Central e Municipal devem: 

a) limitar ou condicionar, nomeadamente nos termos que decorram da respectiva 

avaliação de impacto ambiental , quando a ela houver lugar, a instalação de novas 

actividades geradoras de emissões atmosféricas significativas (quer pela quantidade 

de poluentes, quer pela composição dos gases e partículas emitidas) nas “zonas 

sensíveis”, definidas de acordo com o DL nº276/99, de 23 de Julho; 

b) promover, sempre que necessário, a redução das emissões das actividades poluentes 

localizadas em áreas sensíveis, de modo a diminuir o grau de afectação dessas áreas, 

ou promover a sua relocalização; 

2.8.6.3. Os Instrumentos de Planeamento Territorial devem assegurar que: 

a) as unidades industriais são agrupadas em pólos industriais estrategicamente 

localizados, de modo a não prejudicar os valores ambientais das “zonas sensíveis” - 

evitando a dispersão territorial desordenada das fontes emissoras; 

b) na envolvente das áreas industriais , referidas na alínea anterior, são estabelecidas 

zonas de protecção de acordo com os efeitos acumulados decorrentes das instalações 

existentes e previstas. Nestas zonas deve ser condicionada a instalação de actividades 

ou funções consideradas sensíveis à poluição atmosférica (...)” 
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Acresce, ainda, o facto do Projecto de valorização energética de RIP na Fábrica SECIL - Outão 

aproveitar as infra-estruturas já existentes para o armazenamento dos Combustíveis Líquidos, 

não implicando qualquer alteração tecnológica, operacional ou mudança de dimensão, 

verificando-se apenas uma alteração de combustível, ambientalmente correcto, 

igualmente seguro e economicamente viável. 

 

2.1.6. ANÁLISE DE RISCOS AMBIENTAIS 

Comissão de Avaliação 

24.” Incluir uma análise histórica de acidentes envolvendo substâncias perigosas, ocorridos 

em instalações semelhantes, em particular relacionados com a co-incineração de resíduos 

industriais perigosos.” 

Resposta 

Para a análise histórica de acidentes relacionados com a co-incineração de resíduos industriais 

perigosos foram consultadas as seguintes referências de base de dados de acidentes 

industriais em instalações internacionais: 

1. United Nations Environment Programme / Awareness and Preparedness for 

Emergencies on a Local Level 

UNEP/APPEL – (http://www.unepie.org/pc/apell/disasters/lists/disastercat.html) 

Trata-se de uma base de dados que recorre a várias fontes importantes de informação de 

acidentes envolvendo substâncias perigosos, nomeadamente: OECD, MHIDAS, TNO, SEI, 

UBA-Handbuch Stoerfaelle, SIGMA, Press Reports, UNEP, BARPI. 

A base de dados inclui uma listagem de acidentes envolvendo substâncias perigosas entre 

1970 e 1998, seleccionados de acordo com os seguintes critérios:  

� Mais de 25 mortes; ou 

� Mais de 125 feridos; ou 

� Mais de 10000 evacuados; ou 
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� Mais de 10 000 pessoas desprovidas de água 

A base de dados não inclui acidentes relacionados com: derrames de óleos no mar por 

navios, acidentes em minas e destruição voluntária de navios e aeronaves e danos 

causados por produtos defeituosos não estão incluídos. 

2. Major Accident Hazards Bureau / Major Accident Reporting System  

MAHB/MARS - http://mahbsrv4.jrc.it/mars/servlet/GenQuery?servletaction=ShortReports 

Database Search, site na internet que serve para troca de experiências e informação no 

âmbito da directiva Seveso;  
O MAHB dedica-se ao suporte científico e técnico das acções da Comissão Europeia na área 

do controlo dos Perigos Industriais Graves. Neste âmbito é mantida uma base de dados 

sobre acidentes graves ocorridos e analisados, com o objectivo da prevenção de acidentes 

futuros similares. A base de dados MARS tem como principal fonte de informação a 

comunicação, no âmbito da aplicação da directiva SEVESO, dos Estados Membros sobre 

graves acidentes ocorridos nos seus territórios, permitindo a disseminação desta 

informação aos mesmos e indústria. 

No que respeita à primeira fonte (UNEP/APPEL) não foram encontrados quaisquer acidentes 

que se possam relacionar com a instalação em questão.  

Relativamente à segunda fonte (MAHB/MARS), também não se encontram reportados 

acidentes ocorridos em instalações semelhantes e que procedam à operação em estudo. 

Todavia, apresentam-se em anexo (Anexo X) os relatórios de 4 acidentes descritos na base de 

dados MARS que, não retratando as condições da instalação em estudo, podem servir como 

fonte de reflexão e análise para o projecto em estudo. 

Acidente 413: uma reacção química resultante da descarga de um produto para 

tratamento, num reservatório que teria ainda um determinado contaminante. Esta 

reacção ocasionou a libertação e formação de uma nuvem de vapor irritante.  

A análise deste acidente releva os cuidados a ter na colocação de produtos em tanques. Não 

obstante, tal como foi referido na descrição do projecto no Estudo de Impacte Ambiental, não 

existirá qualquer mistura de materiais, já que apenas quando ocorrer o consumo total de um 

silo se poderá proceder ao armazenamento de um novo resíduo nesse silo. Para além disso, 

importa salientar que não é de esperar qualquer tipo de reacção química entre os vários 
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resíduos perigosos a armazenar pela sua mistura, na medida em que se tratam de materiais 

cuja composição é constituída maioritariamente por hidrocarbonetos. 

Acidente 546: mistura explosiva de vapores de ar e combustível no interior do 

tanque. A passagem do produto por um filtro e o seu aquecimento provocou a 

deflagração da mistura.  

Refira-se que esta situação não existe nos reservatórios (silos) da instalação em estudo na 

medida em que não serão armazenados nesta, produtos com riscos de inflamabilidade 

comparáveis aos produtos envolvidos neste acidente, nomeadamente o tolueno – facilmente 

inflamável e o xileno – inflamável. 

Acidente 575: libertação de óleos usados a partir de reservatório. Acidente terá 

ficado a dever-se a uma válvula de purga com defeito. Inicialmente o produto terá 

ficado contido na bacia de retenção, mas válvulas de escoamento a partir da bacia de 

retenção indevidamente abertas, bem como falhas nas paredes da mesma, 

possibilitaram o escoamento para o exterior da bacia, e a contaminação ambiental 

decorrente. 

Tal como referido na descrição do projecto no Estudo de Impacte Ambiental, o 

armazenamento dos resíduos industriais perigosos será no máximo de 110m3, em dois silos 

que se encontram instalados numa bacia de retenção existente estanque, construída em betão 

e que possui um volume útil de 2500 m3, constituindo assim uma barreira de protecção 

adequada para eventuais derrames. Desta forma, a elevada relação entre o volume da bacia 

de retenção e o do tanque, bem como o adequado estado de conservação da bacia de 

retenção, inibem uma eventual situação idêntica à reportada no registo de acidente. 

Acidente 603: flash fire / deflagração de vapores de óleos usados, provavelmente 

motivado pelo motor dos camiões que tinham transportado os óleos para a 

instalação. 

Com o objectivo de minimizar o risco de ocorrência deste tipo de acidente durante a trasfega 

dos resíduos industriais perigosos para abastecimento dos silos de armazenamento, foram 

previstas no Estudo de Impacte Ambiental (Análise de Risco operacional), várias medidas 

eficazes, destacando-se: 

� Delimitação da área de operação; 

� Proibição de fumar ou executar actividades com fogo; 
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� Garantia de existência de meios de combate a incêndios e derrames (materiais 

absorventes) no local; 
� Prevenção de descargas electroestáticas; 
� Controlo do abastecimento de acordo com instruções do comando; 

� Equipamentos de abastecimento com protecção contra explosões. 

 

Comissão de Avaliação 

25.”Completar as conclusões da análise de risco com a discussão do impacte da alteração, 

comparativamente ao risco global da instalação, tendo em conta a presença de substâncias 

perigosas existentes no estabelecimento antes da alteração”. 

Resposta 

Na Fábrica SECIL-Outão são armazenados vários produtos perigosos necessários ao 

funcionamento e operação do processo fabril. Tendo em conta as quantidades armazenadas e 

o risco de explosão/incêndio, destacam-se os seguintes produtos com características 

inflamáveis/combustíveis existentes na instalação fabril:  

� Gás propano: 

o 2 depósitos superficiais de 50 m3 cada (ou 22,2 toneladas cada), distando 

cerca de 140 metros da instalação de RIP na direcção Sudeste (depósitos de 

gás propano da paletizadora); 

o 1 depósito superficial de 4,48 m3 (2 toneladas), distando cerca de 190 metros 

da instalação de RIP na direcção Sudeste/Sul (depósito de gás propano do 

refeitório); 

o 1 depósito superficial de 7,48 m3 (3,33 toneladas), distando cerca de 710 

metros da instalação de RIP na direcção Sul (depósito de gás propano dos 

balneários empreiteiros); 

o 1 depósito superficial de 4,48 m3 (2 toneladas), distando cerca de 810 metros 

da instalação de RIP na direcção Sudeste/Sul (depósito de gás propano do 

Centro Corporativo); 
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� Fuelóleo e gasóleo:  

o 1 depósito superficial de fuelóleo (< 3000 m3), instalado dentro da mesma 

bacia de retenção dos silos de RIP, distando cerca de 20 metros na direcção 

Nordeste. 

o 2 depósitos superficiais de gasóleo ( 20 000 m3 + 50 000 m3), instalados 

dentro da mesma bacia de retenção dos silos de RIP, distando cerca de 25 

metros na direcção Nordeste (posto de abastecimento); 

o 1 depósito superficial de gasóleo (20 000 m3), distando cerca de 23 metros da 

instalação de RIP na direcção Oeste (depósito das caldeiras); 

o 1 depósito superficial de gasóleo (12 800 m3), distando cerca de 1020 metros 

da instalação de RIP na direcção Sudeste (depósito na via húmida); 

� Coque de petróleo / carvão (combustível sólido): 

o Hangar de coque de petróleo ou carvão (6000 toneladas), distando cerca de 

450 metros da instalação de RIP, na direcção Sul. 

Posto isto, importa analisar os riscos cumulativos pela existência dos vários produtos com 

características de perigosidade, em relação à alteração em estudo (armazenamento de RIP em 

silos existentes). 

Os produtos perigosos mais críticos da fábrica são os depósitos de gás propano, cujas 

características inflamáveis poderão potenciar as situações de emergência com consequências 

mais graves (por exemplo em caso de BLEVE).  

Os vários depósitos de gás propano encontram-se localizados no exterior, nos limites da área 

fabril, suficientemente afastados entre si, existindo construções fabris na sua proximidade e 

áreas de vegetação. 

Os locais de armazenamento específicos estão devidamente vedados, sinalizados e afastados 

de fontes de ignição, existindo na proximidade meios para actuação em incêndio (extintores e 

hidrantes). 

Os depósitos de gás mais próximos da instalação de RIP encontram-se a cerca de 140 metros 

de distância, havendo edifícios fabris em betão intermédios. Desta forma, considerando o 
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afastamento e o efeito barreira potenciado pelos edifícios fabris em betão, não é expectável 

que exista um risco cumulativo entre as diferentes instalações de armazenamento. 

Relativamente ao fuelóleo e gasóleo, destacam-se os dois depósitos de gasóleo e o depósito 

de fuelóleo já existentes dentro da mesma bacia de retenção onde estão instalados os silos de 

RIP.  

As instalações onde se localizam os silos de RIP eram já utilizadas para a trasfega de fuelóleo, 

dispondo este produto actualmente de um depósito com dimensões bastante superiores aos 

silos a utilizar para os RIP. Salienta-se que a quantidade de RIP que se pretende armazenar 

constitui cerca de 4% do total da capacidade de armazenamento em depósitos existentes 

actualmente na bacia de retenção. 

A bacia de retenção existente (em betão) foi previamente construída para protecção de 

eventuais derrames provenientes de dois depósitos de fuelóleo iguais aí existentes (3000 

toneladas cada), dos quais um está desactivado. 

Desta forma, a bacia de retenção possui um volume útil de 2500 m3, constituindo assim uma 

barreira de protecção adequada para eventuais derrames dos depósitos instalados.  

O armazenamento dos RIP na proximidade de fuelóleo e gasóleo, não levará a riscos de 

incompatibilidade entre os produtos, na medida em que, os armazenamentos são 

individualizados e os produtos são comparáveis em termos de composição (produtos líquidos 

compostos essencialmente por hidrocarbonetos). 

No que respeita aos riscos de incêndio, para além de todos os equipamentos existentes no 

local serem constituídos por materiais incombustíveis (aço) e estarem colocados em estruturas 

incombustíveis (betão e metal), destaca-se o facto de o armazenamento se efectuar numa 

bacia de retenção estanque, que constitui um meio eficaz na limitação da propagação do 

combustível de um eventual incêndio. 

O local está devidamente sinalizado e afastado de fontes de ignição, bem como dotado de 

meios para actuação em derrame e incêndio. 

Neste cenário, tendo em conta as quantidades de RIP a armazenar em relação aos produtos já 

existentes e o facto de o local de armazenamento ser devidamente confinado, não é 

expectável um acréscimo significativo para o risco global da instalação. 
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No que respeita ao coque de petróleo (ou carvão), este encontra-se armazenado em edifício 

próprio (hangar coberto) fechado e impermeabilizado. O local está devidamente sinalizado 

proibindo qualquer tipo de fogo e existem meios adequados de combate a incêndio. Ao longo 

de toda a instalação de moagem, armazenagem e transporte, existem analisadores de CO e 

temperatura estando disponível uma rede de gases de inertização para prevenção de 

eventuais fogos. 

Considerando a natureza do coque de petróleo (ou carvão) e o afastamento à instalação de 

RIP (mais de 400 metros), bem como as condições adequadas de armazenamento e 

transporte, não se considera que possam existir riscos cumulativos. 

Realça-se ainda que, tendo em conta os vários tipos de armazenamento de produtos perigosos 

existentes na Fábrica SECIL-Outão, a empresa possui implementados diversos procedimentos 

internos de emergência específicos, nomeadamente: 

� Incêndio nas Instalações; 

� Incêndio em tubagens de gás propano e incêndio/explosão dos respectivos depósitos; 

� Incêndios em depósitos e tubagens de combustível liquido; 

� Incêndios em pilhas de carvão / coque no hangar; 

� Incêndio na moagem e cintas de transporte de carvão/coque; 

� Derrame de combustível liquido em terra; 

� Fuga de gases. 

 

2.1.7. OUTROS ASPECTOS 

Comissão de Avaliação 

26.”Identificar os impactes cumulativos que decorrem da presença deste projecto, 

com outros previstos ou existentes, em particular, com a instalação da valorização 

de resíduos não perigosos.” 
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Para a análise dos impactes cumulativos que poderão decorrer da presença da 

instalação de co-incineração de RIP deverá ter-se como base de análise, não só as 

actividades existentes, como também os projectos previstos, cujos efeitos 

ambientais possam de alguma forma interagir entre si. Contudo, não foram 

identificados futuros projectos para a fábrica da Secil Outão, ou para a sua 

proximidade, que possam interagir de forma cumulativa com os potenciais impactes 

previsíveis para a instalação de co-incineração de RIP. Neste contexto, a análise de 

impactes cumulativos restringe-se às actividades existentes na Fábrica SECIL-Outão. 

Será importante desde já referir, que a análise de impactes ambientais efectuada no 

Estudo de Impacte Ambiental incide sobre uma situação futura da Fábrica SECIL-

Outão com o funcionamento do projecto de valorização de RIP, em relação a uma 

situação actual da fábrica, que já inclui os existentes projectos de valorização de 

resíduos não perigosos ou resíduos industriais banais (RIB). 

Não obstante, pretende-se seguidamente sintetizar uma análise mais específica dos 

potenciais impactes cumulativos, de acordo com a informação e conclusões incluídas 

no Estudo de Impacte Ambiental, bem como outros esclarecimentos. 

Dada a natureza do projecto em estudo, nomeadamente o armazenamento e 

utilização de resíduos industriais perigosos como combustível alternativo, os 

potenciais impactes cumulativos que poderão decorrer da sua presença na Fábrica 

SECIL-Outão com outros projectos existentes, estarão essencialmente associados ao 

transporte, armazenamento e utilização de resíduos não perigosos como 

combustíveis alternativos. 

No que se refere ao transporte, o Estudo de Impacte Ambiental inclui uma análise 

exaustiva relacionando os movimentos rodoviários na envolvente da Fábrica SECIL-

Outão, incluindo o tráfego pesado devido ao seu funcionamento, com o acréscimo 

expectável de veículos pesados devido ao projecto em estudo. Desta forma, a análise 

do impacte ambiental foi efectuada numa perspectiva que permite concluir sobre os 

impactes cumulativos associados, que se prendem essencialmente com ruído e 

qualidade do ar. 
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É concluído que o acréscimo máximo de veículos pesados de transporte de resíduos 

industriais perigosos, cerca de 12 veículos/dia, distribuídos pelos diversos percursos 

possíveis da envolvente, não representarão, no fluxo actual registado nos percursos 

de acesso à fábrica, um aumento suficientemente expressivo para potenciar um 

agravamento da qualidade do ar ao nível local ou ao nível da incomodidade pelo 

ruído. 

Em relação às instalações ou projectos já existentes para armazenamento e 

utilização de resíduos industriais não perigosos na Fábrica SECIL-Outão, referidos no 

Estudo de Impacte Ambiental, importa desde já complementar com uma breve 

descrição respectiva: 

Instalação 1 (também designado por Projecto 1) – Valorização 

energética ao nível da Torre de Ciclones 

Este projecto destina-se à introdução de resíduos ao nível das torres de ciclones, 

com granulometrias entre 30 e 200 mm e humidade inferior a 20 %, 

nomeadamente resíduos de plásticos, borrachas, têxteis, papeis, cartões e 

madeiras. 

Os resíduos são descarregados e armazenados em local coberto (Hangar A3, 

localizado a cerca de 250 metros da instalação de RIP na direcção Oeste), 

impermeabilizado, dotado de um sistema de drenagem de águas residuais, as 

quais são analisadas e tratadas sempre que seja necessário.  

A recepção dos resíduos efectua-se por camiões basculantes e a movimentação 

efectua-se por pás mecânicas de manobra e uma grifa que alimenta um 

destroçador e posteriormente uma tolda, de onde os resíduos são transportados 

aos silos de stock intermédio por transportador de cinta. Os resíduos são 

extraídos dos silos intermédios, doseados e transportados por cinta para 

introdução na base do pré aquecedor de ciclones dos dois fornos existentes.  

A capacidade de armazenamento é de 1000 m3, sendo alimentados dois silos 

intermédios de 70 m3 cada de forma a alimentar o forno 8 com 5 toneladas/hora 

e o forno 9 com 8 toneladas/hora. 
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A entrada dos resíduos nas torres de ciclones é feita através de triplas válvulas, 

com sistema hidráulico independente e, uma vez que os fornos estão em 

depressão, não ocorrerá retorno de gases pelas mesmas. As zonas onde os 

resíduos são introduzidos encontram-se a uma temperatura de aproximadamente 

850 ºC. 

Instalação 2 (também designado por Projecto 2) – Valorização 

energética ao nível do queimador principal (CDR) 

O projecto destina-se à introdução ao nível do queimador principal de resíduos 

com granulometrias inferiores a 20 mm e humidade inferior a 10 %, 

nomeadamente plásticos, borrachas, têxteis, papeis, cartões, madeiras e outros 

resíduos vegetais. 

A recepção dos resíduos efectua-se por camiões basculantes ou piso móvel com 

descarga em tolda própria. Desta tolda são transportados por arrastadores para 3 

depósitos de 330 m3 cada onde são armazenados e destes para o silo intermédio, 

com capacidade de 150 m3, para alimentação aos fornos. Esta instalação 

encontra-se a cerca de 95 metros da instalação de RIP, na direcção Sudeste. 

Os resíduos armazenados nos silos são retirados dos mesmos através de 

arrastadores, sendo doseados e transportados para um silo único (150 m3), a 

partir do qual são alimentados aos fornos, com cerca de 25 toneladas/hora. 

Todos os circuitos de transporte e zonas de armazenamento são fechados e 

estanques. As movimentações dos resíduos até aos queimadores nos fornos são 

feitas de forma automática com controlo da sala de comando. As zonas de 

queima onde os resíduos são introduzidos, encontram-se a temperaturas na 

ordem dos 1400 a 1500 ºC. 

Por forma a evitar a dispersão de resíduos através do ar circundante, as 

instalações de armazenamento encontram-se despressurizadas e os gases 

aspirados são injectados no ar secundário de cada um dos fornos, através dos 

arrefecedores (a cerca de 1000-1200 ºC). 
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Instalação 3 (também designado por Projecto 3) – Valorização 

energética ao nível do queimador principal (Resíduos de tecidos animais) 

O projecto destina-se à valorização de resíduos de farinhas animais e tecidos 

animais (LER 02 02 03) no queimador principal de cada forno, garantindo a 

estanquicidade ao longo de todo o processo: descarga, armazenagem, e injecção 

no queimador. 

Os resíduos de tecidos animais são transportados até à Fábrica SECIL-Outão em 

cisternas estanques, seladas e identificadas com uma etiqueta com a menção 

“Produtos destinados exclusivamente à eliminação”, de acordo com procedimento 

do INGA (Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola). 

Os resíduos de tecidos animais recepcionados, são descarregados por um sistema 

de transporte pneumático (temperatura de ar comprimido ≤ 30ºC) e 

armazenados num silo, de 480 m3, hermeticamente fechado e despoeirado por 

filtro de mangas equipado com mangas para resíduos hospitalares. Esta 

instalação localiza-se a Sudeste da instalação de RIP, a cerca de 75 metros. 

A estanquicidade é garantida pela isenção de fugas na tubagem metálica fixa e 

pela dupla protecção nas uniões de ligação das mangueiras entre a cisterna de 

transporte e a tubagem fixa. Estão disponíveis no local cintas metálicas de 

segurança, para selar as duas junções. 

Qualquer derrame de material, durante o processo de descarga, é recolhido por 

um sistema de aspiração local e reintroduzido no silo. 

A temperatura no interior do silo é monitorizada em contínuo de forma a prevenir 

a ocorrência de incêndio. No caso se exceder o estabelecido será feita a 

inertização por CO2 para prevenção de incêndio. 

Os resíduos são transportados pneumaticamente a partir do silo e injectados no 

queimador principal de cada um dos fornos. 

Por forma a evitar a dispersão de resíduos através do ar circundante, as 

instalações de armazenamento encontram-se despressurizadas e os gases 
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aspirados são injectados no ar secundário de cada um dos fornos, através dos 

arrefecedores (a cerca de 1000-1200 ºC).  

Instalação 5 (também designado por Projecto 5) – Valorização 

energética ao nível do queimador principal (Resíduos de tecidos 

vegetais) 

Este projecto destina-se à introdução ao nível do queimador principal, de 

resíduos de tecidos vegetais (exemplo: estilha de madeira) com granulometria 

inferior a 10 mm e humidade inferior a 15%. 

O armazenamento destes resíduos é efectuado em instalações existentes 

constituídas por uma área pavimentada e coberta de 30 x 14 metros e um pé 

direito de 12 metros aproximadamente (Hangar). 

Os resíduos descarregados no Hangar são alimentados por pá mecânica a um 

triturador que faz a preparação do material de acordo com a granulometria 

definida. O material preparado é transportado, por dois transportadores de cinta 

e um elevador de caixas, para um silo de stock intermédio, de 250 m3 de 

capacidade. Esta instalação encontra-se a mais de 60 metros da instalação de 

RIP, na direcção Sul. 

Sob o silo intermédio está instalado um extractor de cinta; a jusante deste há 

uma cinta tubular que alimenta dois doseadores, à entrada de cada um dos dois 

fornos. 

Os resíduos doseados são transportados pneumaticamente e injectados no 

queimador principal do forno.  

Por forma a evitar a dispersão de resíduos através do ar circundante, as 

instalações de armazenamento encontram-se despressurizadas e os gases 

aspirados são injectados no ar secundário de cada um dos fornos, através dos 

arrefecedores (a cerca de 1000-1200 ºC).  
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Análise dos impactes cumulativos  

A identificação dos impactes ambientais cumulativos decorrentes da presença da 

instalação de RIP com as instalações de valorização de resíduos não perigosos é 

efectuada seguidamente tendo em consideração os aspectos ambientais associados 

ao projecto em estudo, identificados no Estudo de Impacte Ambiental. 

Consumo de energia eléctrica 

Tal como referido no Estudo de Impacte Ambiental, a instalação de valorização 

energética de RIP está dotada de equipamentos eléctricos, nomeadamente 

bombas para enchimento e alimentação aos fornos. Da mesma forma, as várias 

instalações existentes para valorização de RIB, são dotadas de equipamentos 

semelhantes que implicam também consumo de energia eléctrica. 

Considerando o consumo global de energia eléctrica da Fábrica SECIL-Outão 

associado à multiplicidade de equipamentos eléctricos e respectivas exigências 

energéticas presentes em toda a instalação, sobretudo ao nível das moagens, o 

acréscimo potenciado pelas diversas instalações de valorização de resíduos não 

configura um aspecto ambiental relevante. 

No Estudo de Impacte Ambiental é referido o Consumo Específico de Energia 

Eléctrica na Fábrica SECIL-Outão que se encontra dentro da gama de valores 

referida no BREF do sector, entre 90 – 130 kWh/t cimento, sendo que o consumo 

de energia eléctrica global na Fábrica está essencialmente relacionado com o tipo 

e classe de cimento produzido, cujas quantidades dependem da solicitação do 

mercado. 

Emissões difusas 

No que respeita a emissões difusas, considerando a natureza dos RIP a 

descarregar e a armazenar (resíduos oleosos contendo hidrocarbonetos), é 

expectável que ocorra apenas emissão difusa de compostos orgânicos voláteis 

(COV), não se esperando a emissão para a atmosfera de odores ou poeiras. 
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Desta forma, não existem impactes cumulativos ao nível das emissões difusas na 

medida em que as potenciais emissões difusas provenientes das instalações 

existentes para valorização de RIB são odores ou poeiras. 

Águas residuais 

No que respeita às instalações de valorização de RIB, em situação normal de 

operação, não ocorre produção de águas residuais, tratando-se de materiais 

sólidos armazenados em locais cobertos e/ou fechados.  

Desta forma, não existem impactes ambientais cumulativos na medida em que 

apenas na instalação de valorização de RIP são expectáveis águas residuais 

devido à possibilidade de escorrências pluviais potencialmente contaminadas na 

zona de abastecimento dos silos, em caso de pequenos derrames nesta área 

durante os abastecimentos. 

No Estudo de Impacte Ambiental é efectuada a descrição do projecto 

contemplando as medidas de controlo adequadas à minimização do impacte 

ambiental expectável. 

Emissão de Ruído 

Nas diversas instalações de operação de resíduos recebidos a emissão de ruído 

está associada ao funcionamento de alguns equipamentos ruidosos tais como 

motores, bombas doseadoras e sistemas transportadores. Da mesma forma, na 

instalação de valorização energética de RIP a emissão de ruído estará associada 

ao funcionamento de equipamentos semelhantes, com potências sonoras não 

significativas. 

Assim, não se esperam impactes cumulativos ao nível do ruído ambiente, tendo 

em conta que as principais fontes de ruído identificadas com responsáveis pelo 

ruído global exterior da Fábrica SECIL-Outão são, tal como referido no Estudo de 

Impacte Ambiental, os diversos ventiladores, localizados ao longo do processo e 

os moinhos, localizados na moagem de cru, carvão e de cimento. 
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Emissões pontuais atmosféricas (queima nos fornos) 

Tratando-se o projecto em estudo de uma substituição de parte do combustível 

utilizado nos fornos com a introdução de RIP, à semelhança dos restantes 

projectos existentes de valorização de resíduos não perigosos, poderão existir 

implicações ao nível das emissões atmosféricas dos fornos, cujo impacte na 

qualidade do ar ambiente é avaliado no Estudo de Impacte Ambiental de forma 

exaustiva e numa perspectiva cumulativa no que respeita às diversas situações 

de queima nos fornos (utilização de combustíveis tradicionais, de resíduos 

industrias banais – RIB e de resíduos industriais perigosos – RIP). 

Produção de resíduos 

Na instalação de valorização energética de RIP é expectável apenas a produção 

de resíduos associados à manutenção dos equipamentos, tal como já ocorre nas 

diversas instalações de valorização de RIB.  

Estes resíduos serão em quantidades reduzidas devendo ser geridos 

adequadamente de acordo com os procedimentos de gestão de resíduos da 

fábrica, juntamente com os restantes resíduos produzidos. 

Trata-se de um aspecto ambiental pouco significativo cujo impacte é 

negligenciável, daí que não se esperam impactes cumulativos de registar. 

Riscos Ambientais 

No que respeita ao riscos ambientais, não são expectáveis riscos cumulativos 

com a presença na instalação de RIP, em relação às restantes instalações de 

valorização de resíduos não perigosos, na medida em que: 

• Os resíduos não perigosos utilizados são resíduos sólidos não passíveis 

de derrame com alastramento; 

• O armazenamento dos diversos resíduos não perigosos é efectuado em 

instalações próprias e separadas entre si e da instalação de RIP, 
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havendo edifícios fabris intermédios de betão (a instalação de RIB mais 

próxima dista aproximadamente 60 metros da instalação de RIP); 

• As instalações existentes de resíduos não perigosos são dotadas de 

sistemas de controlo e minimização dos riscos de explosão e incêndio; 

• A instalação de RIP permite o armazenamento de quantidades 

relativamente pequenas dos resíduos previstos, encontrando-se 

devidamente confinada em bacia de retenção estanque. 

Redução do consumo de combustíveis 

Um dos aspectos ambientais identificado para o projecto em estudo prende-se 

com a redução do consumo de combustíveis tradicionais (coque de petróleo ou 

carvão) com a utilização dos RIP. Da mesma forma, as instalações de valorização 

de resíduos não perigosos já existentes permitem uma redução do consumo de 

combustíveis tradicionais através da sua substituição parcial, o que se traduz 

num impacte cumulativo positivo. 

 

Comissão de Avaliação 

27.” Os Planos de Monitorização apresentados no EIA deverão ser adequados à fase 

em que o projecto se encontra, pelo que deverão se mais pormenorizados no que diz 

respeito à indicação dos locais de monitorização, metodologias a adaptar, 

cronogramas, periodicidade e tipo de amostragem.” 

Resposta 

1. Introdução 

Apesar de não haver previsões de impactes negativos para a envolvente será levado a cabo 

um programa de monitorização utilizando análises de metais pesados e dioxinas e furanos no 

solos e em biomarcadores num trabalho que será da responsabilidade das Doutoras Cristina 

Branquinho, que coordena, Otília Correia, Cristina Mágoas Hanson, e pelos doutorandos Sofia 

Augusto e Pedro Pinho da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.  
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O que se segue constitui uma proposta pormenorizada de monitorização usando as melhores 

técnicas disponíveis de biomonitorização. De notar que, na rede proposta é já integrada a 

Mata do Vital conforme proposta da Comissão.  

A monitorização de poluentes através da utilização de organismos vivos é designada por 

biomonitorização. Um biomonitor fornece informação quantitativa acerca da qualidade do 

ambiente, isto é, fornece informação acerca de gradientes de poluição e de alteração dos 

níveis desses poluentes ao longo do tempo permitindo assim uma vigilância permanente do 

estado do ambiente (Puckett, 1988; Sloof, 1993; Branquinho, 2001). A biomonitorização 

fornece uma resposta integrada e contínua de organismos biológicos quer a factores 

ambientais naturais quer a factores de natureza antropogénica, que dificilmente pode ser 

obtida por medidas físico-químicas directas (Puckett, 1988; Sloof, 1993; Wittig, 1993). 

Quando há necessidade de periodicidades de amostragem muito elevadas e sempre que a 

monitorização físico-química se torna difícil de implementar, como acontece em áreas 

remotas, ou quando as concentrações no meio a testar estão abaixo dos limites de detecção, a 

inclusão de amostras de organismos vivos (biomonitores) tem geralmente vantagens. 

A utilização de biomonitores permite que as redes de amostragem venham a ser operadas de 

um modo flexível, descentralizado e ecológico. Com efeito, a utilização de organismos vivos 

tem apreciáveis vantagens desde a possibilidade de refinamento contínuo da malha de 

amostragem e de replicação amostral praticamente ilimitada até à diminuição dos encargos de 

instalação, manutenção e operação relativamente às estações clássicas. 

Para que um organismo possa ser considerado um bom biomonitor deverá satisfazer os 

seguintes requisitos: 

• acumular poluentes em quantidades mensuráveis; 

• ter uma distribuição ubíqua e ocorrer em quantidade adequada à amostragem; 

• ocorrer durante todo o ano e ser de fácil recolha; 

• exibir tomada e acumulação de poluentes de modo diferencial segundo o tempo e 

intensidade de exposição; 

• os custos de colheita e análise devem situar-se a níveis aceitáveis. 

A concentração de poluentes atmosféricos nos organismos vivos é, regra geral, proporcional à 

distância da fonte poluidora e à intensidade das emissões. 
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Os líquenes (organismos constituídos por um fungo e uma alga) são os biomonitores mais 

utilizados em estudos de poluição. De entre as características que contribuem para o seu 

sucesso como biomonitores, destacam-se a sua vasta distribuição geográfica (ocupam áreas 

rurais, urbanas, industriais, etc.) e a sua morfologia constante ao longo do ano e que permite 

uma acumulação constante de poluentes. Embora os líquenes reflictam de uma forma mais 

evidente o presente e o passado recente, o seu lento crescimento e a sua longevidade de 

décadas permitem-nos obter uma ideia integradora da poluição a longo prazo. E, dado que 

podem ser facilmente colhidos e transplantados de local, é ainda possível obter uma 

informação temporal da deposição atmosférica a curto prazo. 

Os líquenes têm sido largamente utilizados na biomonitorização de contaminação por metais 

pesados (e.g. Pb, Cu, Cr, Hg, Cd, Zn, As, Co, Mn, Ni, Sn), poluentes gasosos (e.g. SO2, HF, 

NOx, NH4+, O3), radionuclidos (e.g. 137Cs, 54Mn, 95Zr, 95Nb, 140Ba, 140La, 239Pu e 99Tc) 

e compostos orgânicos (e.g. PCB, PAHs, HCB, PCDD/Fs) (Puckett, 1988; Garty, 2001; 

Branquinho, 2001; Augusto et al., 2004, 2007a, 2007b). 

No caso das dioxinas e furanos (PCDD/Fs), a medição destes compostos no ambiente é difícil, 

pois estes existem em concentrações muito reduzidas que variam consideravelmente no 

espaço e no tempo. Para além disso, o número de estações de monitorização é reduzido e as 

medições efectuadas são pontuais no tempo ou nem sequer se fazem rotineiramente. A 

utilização de biomonitores como os líquenes para efectuar estas medidas tem vantagens, uma 

vez que possuem a capacidade de acumular os poluentes, fornecendo uma medida integrada 

da exposição num determinado período de tempo (Puckett, 1988; Sloof, 1993; Branquinho, 

2001), o que pode ser mais relevante em termos de saúde pública (poluição crónica) e em 

termos de atingir thresholds nos ecossistemas. 

Segundo a União Europeia, as concentrações no ar e as medidas de deposição em 

biomonitores são consideradas como sendo as mais indicadoras para monitorizar o impacto 

das medidas de restrição das emissões atmosféricas de compostos orgânicos (Buckley-

Golder,1999). Entre os biomonitores de compostos orgânicos mais utilizados, destacam-se 

vegetais (Schuhmacher et al., 1988a, 1988b), musgos (Chovanec et al., 1994; Ötvös et al., 

2004), leite materno (Schuhmacher et al., 1999), peixes (Oost  et al., 2003), bivalves (Páez-

Osuna et al., 2002), frangos (Pirard & Pauw, 2005), agulhas de pinheiro (Piccardo et al., 

2005), e líquenes (Augusto et al., 2004, 2007a, 2007b). A biomonitorização através de 

líquenes é já um processo implementado a nível legal em vários países europeus (Krickle & 

Loppi, 2002), devido à eficiência e baixo custo/benefício associados. Têm igualmente sido 

efectuadas medições de compostos orgânicos no solo, sedimentos e no ar (Schmid et al., 
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2005; Isosaari et al., 2002; Coutinho et al., 1999). O solo funciona como sink para os 

compostos orgânicos, podendo por vezes atingir concentrações muito elevadas.  

A metodologia de biomonitorização com líquenes foi já implementada na região da Península 

de Setúbal durante os anos 2000 e 2001, através do programa Life Ambiente (LIFE98 

AMB/P/000556) “A poluição atmosférica e a gestão e conservação de ecossistemas florestais 

na Península de Setúbal”, coordenado pela Associação dos Produtores Florestais da Península 

de Setúbal (AFLOPS). Neste projecto foram desenvolvidos mapas de deposição de poluentes 

para toda a península, tendo como base as concentrações de metais, enxofre, azoto e dioxinas 

e furanos detectadas em líquenes recolhidos em cerca de 100 locais distribuídos por todo o 

território. A grande inovação do projecto foi a utilização dos líquenes como biomonitores de 

dioxinas e furanos.  

A mesma estratégia foi igualmente utilizada na região industrial de Sines para monitorização 

de metais, enxofre, azoto, dioxinas, furanos e PCBs, através do Projecto Life Ambiente 

Sinesbioar, coordenado pela Comissão para a Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo (CCDRA). 

Actualmente está a decorrer um projecto financiado pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia, no qual os líquenes estão a ser utilizados para monitorizar os níveis de 

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAHs) em zonas industriais, urbanas e rurais e/ou 

florestais. 

2. Objectivos 

Os principais objectivos propostos para esta monitorização são: 

• Proceder ao mapeamento espacial e à identificação das áreas com maior deposição 

atmosférica de metais pesados (Hg, Cu, Pb, Zn, Cd, Ni, Cr) e de PCDD/Fs (dioxinas e 

furanos) na região envolvente à Secil (numa área de 60 Km2). 

• Identificar as fontes emissoras de metais e de PCDD/Fs na região de estudo e sempre que 

possível caracterização do respectivo perfil de PCDD/Fs. 

• Calibrar o perfil de PCDD/Fs obtido nos biomonitores com o perfil obtido nas emissões (à 

saída da chaminé) da cimenteira. 

• Comparar os modelos de emissão de poluentes utilizados no EIA (metais e PCDD/Fs) com os 

dados de deposição medidos nos biomonitores. 
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• Efectuar uma análise histórica, comparando os dados do projecto AFLOPS (2000) com estes 

novos dados. 

• Analisar o efeito do tipo de eventos climatéricos no padrão de distribuição espacial e 

temporal dos diversos poluentes. 

3. Plano de trabalho 

Selecção da espécie de líquene a utilizar como biomonitor 

A escolha da espécie de líquene que deve ser utilizada neste trabalho estará dependente da 

caracterização da área de estudo. A escolha da espécie de líquene será efectuada tendo em 

conta a biodiversidade existente no local, ou seja, será seleccionada a espécie cuja presença 

se verifique em toda a área de estudo. No caso de se verificar a ausência de líquenes em 

quantidade suficiente na área a monitorizar recorrer-se-á à técnica de transplante de líquenes, 

na qual serão recolhidos líquenes numa área aparentemente não poluída e transplantados 

para a área envolvente à Secil; os transplantes deverão ficar em exposição por um período 

mínimo de 3-6 meses, findo o qual deverão ser substituídos por outros. 

Selecção dos locais de amostragem 

Na segunda fase do trabalho é imprescindível a selecção dos locais de amostragem, tendo em 

conta vários factores, nomeadamente a altitude, a direcção predominante dos ventos, as 

fontes de poluição conhecidas, a acessibilidade dos locais, etc. A área a monitorizar será a 

área envolvente à Secil, numa área de 60 Km2, principalmente a área a Norte da cimenteira. 

A área estender-se-á às cidades de Setúbal e Palmela, englobará toda a Serra da Arrábida e 

será limitada na vertente Oeste pela Mata do Vidal. 

O número de locais a seleccionar ao nível do espaço deverá ser cerca de 30, sendo estes 

distribuídos de acordo com os factores atrás descritos, mas também tendo o cuidado de 

seleccionar quatro tipos de locais conforme a eventual deposição de poluentes estimada nos 

modelos de dispersão apresentados no EIA : 

Locais cujos modelos de dispersão identificaram como possíveis locais de deposição 

atmosférica perante um cenário de eventual emissão de poluentes pela cimenteira e sem 

influência de outras fontes emissoras (como a cidade de Setúbal, estradas, etc.); 
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Locais cujos modelos de dispersão identificaram como possíveis locais de deposição 

atmosférica perante um cenário de eventual emissão de poluentes pela cimenteira e com 

influência simultânea de outras fontes emissoras; 

Locais cujos modelos de dispersão identificaram como locais pouco prováveis de deposição 

atmosférica perante um cenário de eventual emissão de poluentes pela cimenteira, mas que 

possuem influência provável de outras fontes emissoras; 

Locais cujos modelos de dispersão identificaram como locais pouco prováveis de deposição 

atmosférica perante um cenário de eventual emissão de poluentes pela cimenteira e sem 

influência de outras fontes emissoras. 

A selecção dos pontos de acordo com estes factores está representada no Anexo XI 

Poluentes a analisar 

Dioxinas e furanos (PCDD/Fs) – valores totais, valores de cada grupo de homólogos e valores 

de cada um dos 17 congéneres tóxicos. 

Metais – Concentração total de Hg, Cu, Pb, Zn, Cd, Ni, Cr. 

Amostragem de biomonitores 

A recolha de líquenes no campo deverá ser efectuada no menor período de tempo possível e 

com condições climatéricas estáveis durante todo esse período. Esta condição é necessária 

para garantir que os líquenes são recolhidos em iguais circunstâncias e, consequentemente, 

para minimizar fontes de variabilidade.  

Amostragem temporal 

Segundo os estudos realizados no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental ora apresentado os 

locais identificados como sendo mais susceptíveis à deposição de poluentes face a um cenário 

de eventual emissão ocorre na área a norte da cimenteira, especialmente durante condições 

climatéricas de deposição húmida, sendo que estas correspondem à época em que os ventos 

são predominantemente de Sul. Para se obter um cenário de máxima deposição de poluentes 

efectuar-se-á uma amostragem após as condições climatéricas atrás referidas.  

Durante a maior parte do tempo as condições climatéricas apresentam ventos predominantes 

do quadrante norte associado a condições de deposição seca (EIA, 2007). Estas condições 
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porque são as que ocorrem na maior parte do tempo (EIA, 2007) corresponderão a condições 

de deposição média. Sugere-se também uma amostragem após estas condições. 

Pretende-se ainda comparar os dados obtidos durante esta monitorização com os dados 

obtidos num projecto anterior (2000-2001), onde foi efectuado um estudo semelhante. 

Pretende-se avaliar alterações significativas no ambiente resultantes da utilização pela fábrica 

de vários tipos de combustíveis ao longo do tempo. 

No caso da monitorização de dioxinas e furanos, a amostragem de líquenes deverá ser 

efectuada nos seguintes tempos: 

Ano 1 – Efectuavam-se duas amostragens: recolha de líquenes após um período de deposição 

seca e após um período de deposição húmida. 

Ano 2 - Não se efectuavam amostragens. 

Ano 3 – Efectuava-se apenas uma amostragem para verificar as diferenças temporais. 

Ano 4 - Não se efectuavam amostragens. 

Ano 5 - Efectuava-se apenas uma amostragem para verificar as diferenças temporais. 

No caso dos metais, a amostragem deverá ser efectuada duas vezes por ano (correspondentes 

a períodos de deposição seca e húmida) durante 5 anos. 

Amostragem de solo 

Sugere-se a amostragem de solos na região de estudo para análise de PCDD/Fs em cerca de 

15 a 20 locais. A amostragem dos solos deverá ser efectuada com igual periodicidade à 

amostragem de líquenes (no primeiro ano, no terceiro ano e no quinto ano) e deverá seguir o 

critério de selecção de locais de amostragem descrito para os líquenes. 

Amostragem de alimentos 

Caso os solos apresentem algum grau de contaminação, sugere-se a análise de alguns 

alimentos produzidos na região, pelo menos uma vez durante a duração deste período de 

monitorização. 
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Tratamento laboratorial das amostras  

Após a recolha dos líquenes no campo, as amostras deverão ser levadas para o laboratório, 

onde serão processadas para posterior análise química (limpeza, moagem, etc.).  

Análise química  

As amostras deverão ser analisadas quimicamente para quantificar a concentração total de 

metais e de PCDD/Fs em cada amostra. No caso dos PCDD/Fs deverá ser analisado igualmente 

a concentração de cada grupo de homólogos e de cada congénere tóxico. Este passo deverá 

ser efectuado num laboratório a designar. 

Tratamento dos resultados  

Os dados serão tratados com o objectivo de identificar as fontes através da distribuição dos 

poluentes em redor das fontes conhecidas, principalmente ao redor da Secil. Será efectuado o 

mapeamento georreferenciado dos valores de metais, congéneres e homólogos de PCDD/Fs 

para toda a área. 

Relatórios 

Serão efectuados relatórios de progresso anuais contendo todos os dados obtidos. 

4. Cronograma 
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Comissão de Avaliação 

28.” As conclusões apresentadas no EIA não têm o número de páginas correcto, 

tendo-se identificado, pelo menos, a falta das páginas x.2, x.4 e x.6.” 

Resposta 

O texto constante no Capitulo 10 - Conclusões tem a seguinte redacção: 

“Este Estudo de Impacte Ambiental pretende dar resposta simultaneamente a um conjunto de 

questões técnicas que têm sido levantadas sobre a co-incineração de Resíduos Industriais 

Perigosos na SECIL-Outão, assim como a um conjunto de preocupações dos diferentes 

stakeholders (ou partes interessadas) ao longo dos últimos dez anos.  

Dessas preocupações ressaltam fundamentalmente a influência das emissões da SECIL-Outão 

na saúde pública e na ecologia, a caracterização dos resíduos a serem tratados, tal como os 

potenciais impactes associados aos transportes de Combustíveis Líquidos Alternativos para a 

fábrica. Por outro lado, existe uma série de preocupações sobre a eventual conformidade 

deste projecto tanto com os instrumentos de ordenamento de território como com a legislação 

internacional, nomeadamente com a Convenção de Estocolmo. 

A elaboração do EIA teve em consideração tanto os aspectos directos da actividade fabril (in-

site), assim como os aspectos da actividade complementar de transportes e das eventuais 

impactes no ambiente fora da fábrica (off-site). 

Neste sentido, após a análise dos Instrumentos de Gestão Territorial com incidência na área 

de estudo, constatou-se a não existência de quaisquer referências à temática da Valorização 

Energética de Resíduos Industriais Perigosos, quer ao nível de opções/directrizes estratégicas 

de sustentabilidade ambiental, quer ao nível de restrições associadas às emissões 

atmosféricas resultantes da prática da co–incineração. Assim, conclui-se que não são 

expectáveis impactes negativos sobre os Modelos de Desenvolvimento e Ordenamento do 

Território. 

Por outro lado, a análise de impactes, ao incidir especificamente sobre a queima de resíduos 

industriais perigosos, não implica afectações directas e/ou indirectas do uso actual do solo, 

nomeadamente através da destruição da ocupação existente; pelo que não se prevê a 

incidência de impactes negativos pela ausência de intervenção ao nível da ocupação adicional 

de espaços. 
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Para a co-incineração de resíduos perigosos em fornos de cimento, existem definidas um 

conjunto de Melhores Técnicas Disponíveis e melhores práticas ambientais em documentos 

desenvolvidos no âmbito da Convenção de Basileia e Convenção de Estocolmo. Sendo assim, 

tornou-se fundamental avaliar o ponto da situação da Fábrica SECIL-Outão, quanto ao 

cumprimento e implementação destas medidas. Para tal, foi necessário efectuar uma análise 

sistemática que mostrou que a Fábrica actualmente já possui e/ou aplica as melhores técnicas 

disponíveis e melhores praticas ambientais para a co-incineração de resíduos perigosos em 

fornos de cimento. 

No âmbito deste EIA foi efectuada uma Análise de Riscos que teve como objectivo avaliar os 

riscos inerentes às instalações da Fábrica SECIL-Outão envolvidas no processo de co-

incineração de resíduos industriais perigosos, sistematizar e caracterizar os acidentes graves 

susceptíveis de ocorrer, quer numa perspectiva humana, quer ambiental. 

Em resultado desta análise de risco foi possível retirar as seguintes conclusões: 

� A libertação de lamas oleosas ou resíduos oleosos durante a operação de trasfega, 

apresenta um Risco Menor (Classe de Risco 2); 

� As outras situações analisadas apresentam Risco Desprezável (Classe de Risco 1). 

O transporte dos Resíduos Industriais Perigosos, considerada uma actividade complementar a 

este projecto, foi analisada em profundidade, relativamente aos impactes ambientais 

associados aos percursos a utilizar, incluindo a análise de risco. Em resulta deste estudo é 

possível retirar as seguintes conclusões: 

A operação da instalação de valorização energética dos resíduos industriais perigosos na 

Fábrica SECIL-Outão implicará, no máximo, a circulação de 22 veículos pesados por dia, 

transportando RIP, nos percursos actualmente já utilizados pelos diversos transportes de 

mercadorias afectos ao funcionamento da fábrica. 

Em relação ao transporte de combustível principal necessário para o funcionamento da fábrica, 

a sua substituição até 40%, implicará um acréscimo de 12 veículos pesados por dia.  

De acordo com dados de tráfego, verificou-se que a variabilidade do nº de veículos que circula 

diariamente (ligeiros e pesados) é bastante significativa, permitindo absorver um acréscimo de 

12 veículos diários, não sendo suficientemente expressivo para potenciar um agravamento da 

qualidade do ar ao nível local ou ao nível da incomodidade pelo ruído.  
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Da Análise de Riscos efectuada, concluiu-se que os acidentes envolvendo o transporte de 

Resíduos Industriais Perigosos para a Fábrica SECIL-Outão são classificados como Risco 2, ou 

Menor, ou seja, aceitável. 

Os impactes associados às emissões dos fornos de clinquer são, naturalmente, os aspectos 

mais importantes que se pretendem esclarecer, tendo havido neste trabalho uma abordagem 

múltipla, e tanto quanto possível completa, deste descritor. Nessa abordagem teve-se em 

conta tanto os impactes a curto e médio prazo como os eventuais impactes cumulativos e de 

longo prazo. Nestes foram particularmente avaliados os que concernem a saúde pública e que 

correspondem às preocupações da sociedade civil. 

Da multiplicidade de procedimentos utilizados para a avaliação dos impactes na Qualidade do 

Ar, resultantes da execução do projecto em estudo, obtiveram as seguintes conclusões: 

− Verifica-se que a variabilidade existente nos movimentos de tráfego, quer afectos à 

fábrica, quer nos percursos envolventes permite “absorver” o acréscimo de veículos 

pesados que se prevê após o início do projecto de valorização energética de RIP. 

− Desta forma, o acréscimo de 12 veículos por dia é pouco significativo em relação ao 

volume de tráfego já existente, não sendo expectável ocorrer um agravamento do 

actual nível de significância dos potenciais impactes ambientais associados ao 

transporte de mercadorias gerados pelo funcionamento da Fábrica SECIL-Outão. 

− Relativamente à análise das medições em contínuo e pontuais, quer para os poluentes 

critério, quer para os poluentes inorgânicos e poluentes orgânicos, verifica-se que os 

valores de emissão se encontram sempre abaixo dos valores limites (valores limite 

para o regime geral e valores limite para a co-incineração). Constata-se ainda uma 

consistência nos resultados ao longo dos anos.  

− Quanto aos resultados dos estudos de dispersão poderemos enunciar o seguinte: 

o Dos poluentes em estudo, o dióxido de azoto foi o único que apresentou 

valores de concentração no ar ambiente acima do valor limite horário previsto 

no Decreto-Lei n.º 111/2002 (em ambos os cenários estudados – REAL e VLE), 

que prevê valores limite para protecção da saúde humana. No entanto, para 

este poluente ainda se encontra em vigor uma norma transitória, até Janeiro 

de 2010. Assim, o valor limite aplicável na presente data refere-se ao valor 

previsto na Portaria n.º 286/93. Este valor, no pior cenário obtido, não foi 

excedido, o que coloca a SECIL-Outão, face às simulações efectuadas, numa 
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situação de cumprimento integral da legislação aplicável. Face aos resultados 

obtidos para o NO2, poderá ser aconselhável de futuro, até à entrada em vigor 

dos valores limite estipulados no D.L. n.º 111/2002, a implantação de medidas 

minimizadoras para redução das emissões nos fornos de clinquer; 

o Os valores estimados para poluentes inorgânicos foram predominantemente 

reduzidos, sendo inferiores aos valores limite e de referência tanto nos valores 

reais como na análise de sensibilidade com os VLE. No caso específico do 

crómio hexavalente, o risco associado aos valores estimados é muito reduzido, 

contudo o mesmo aumenta em função do cenário considerado (de emissões 

reais para emissões correspondentes ao valor limite de emissão), e da 

percentagem de emissão face aos valores de crómio total (de 2% para 10%). 

o Os valores obtidos nas simulações para as dioxinas e furanos, quer no cenário 

REAL quer no cenário VLE, foram sempre bastante inferiores ao valor indicado 

pela OMS para as zonas afectadas por fontes emissoras locais, e também 

inferiores ao valor indicado como tipicamente associado a zonas urbanas. 

Assim, mesmo que a chaminé emitisse no limiar de emissão permissível pela 

licença ambiental, o impacte das dioxinas e furanos seria considerado 

negligenciável. 

− No que diz respeito à análise de risco para a saúde humana é possível concluir que 

não são então esperados efeitos adversos para a saúde tanto no que concerne a 

doenças do foro carcinogénico como não carcinogénico. 

Do exposto anteriormente é possível concluir que os impactes a nível da qualidade do ar são 

nulos na medida em que não são expectáveis nenhumas diferenças de emissão. 

Em conclusão, e tendo em consideração os resultados obtidos para a qualidade do ar, assim 

como da análise de risco (multi-exposicional) realizada ao nível da saúde pública, Biota, solos 

e recursos hídricos, pode-se concluir que, uma vez que as concentrações de poluentes 

emitidos pela instalação fabril se situam significativamente abaixo dos valores definidos pelas 

leis portuguesa, europeia ou recomendadas pela OMS, a valorização energética de resíduos 

industriais perigosos na Fábrica da SECIL-Outão, não implica impactes negativos significativos 

ao nível da qualidade do ar, saúde pública, componente social, solos, recursos hídricos e 

hidrogeologia. 

Para o descritor Componente Social, procurou-se analisar a substituição do uso de parte dos 

combustíveis tradicionais pelo uso de Resíduos Industriais Perigosos sob duas perspectivas: a 
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análise das consequências socio-económicas para o concelho, região e país; e a avaliação das 

consequências para a população local ou concelhia. 

Ao nível sócio-económico, as consequências relevantes referem-se sobretudo a ganhos 

económicos do processo. A possibilidade de co-incinerar os Resíduos Industriais Perigosos 

em Portugal permitirá às actividades nacionais produtoras de resíduos menores custos no 

encaminhamento dos mesmos (devido a encurtar as distâncias de percurso dos mesmos 

desde que saem do gestor autorizado até ao seu destino na SECIL-Outão). Por outro lado, 

também as cimenteiras portuguesas pouparão na compra de combustíveis, à semelhança 

do que já acontecia com as outras cimenteiras na europa que fazem co-incineração, 

colocando-as assim no mesmo patamar de competitividade. Deste modo a co-incineração 

permite um aumento da competitividade das empresas e do País devido à menor 

importação de combustíveis e devido a um sistema de tratamento de resíduos mais robusto 

e não dependente da exportação e cumprindo o princípio da auto-suficiência. 

No que respeita ao modo como a população do concelho se adaptará a esta nova realidade 

há a referir que, apesar do processo não implicar qualquer alteração significativa em 

termos de diferenças estruturais visíveis (aspecto que facilita a adaptação), existem no 

entanto algumas crenças populares associadas ao processo que podem contribuir para 

dificultar a adaptação. 

Se de um modo geral se considera que mais de metade da população se adaptará bem a 

esta realidade, por reconhecerem mais valias no funcionamento da SECIL-Outão e na 

segurança da unidade industrial; existe uma pequena parte da população que por possuir 

já uma predisposição afectiva negativa face à SECIL-Outão estará sempre contra o 

processo e apresentará maiores dificuldades de adaptação. 

Para além destes existe um terceiro grupo de pessoas, que apresentando uma atitude mais 

neutra face à SECIL-Outão e ao processo de co-incineração, para quem o processo de 

adaptação será mais facilitado se existir um programa de comunicação sério que permita o 

esclarecimento da população sobre o projecto em causa, pelo que foram propostas no 

âmbito do estudo um conjunto de medidas para a elaboração dos programas e dos 

conteúdos de comunicação, assentes em experiências de sucesso doutros países. Referem-

se nomeadamente a manutenção da Comissão de Acompanhamento Ambiental existente, 

da actividade Semana de Portas Abertas, e da monitorização Psicossocial para informar 

sobre o sucesso dos programas de comunicação e avaliar eventuais necessidades de 

ajustamento dos mesmos.” 
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2.1.8. RESUMO NÃO TÉCNICO 

Comissão de Avaliação 

29.”Referir neste documento qual a fase do projecto.” 

30.”Falta referir a CCDR-LVT no ponto designada “O que é o Resumo Não Técnico”, 

como locais de consulta do EIA”. 

31.”Incluir, no ponto “Onde se localiza o projecto”, cartografia mais precisa e 

complementada com fotografia aérea das instalações da Secil-Outão, com a 

localização dos equipamentos específicos da co-incineração e o respectivo 

enquadramento geográfico no Parque Natural da Arrábida, incluindo os seus limites.” 

32.”O desenho EIA-RF.00-RNT-01 deverá apresentar uma legenda de fácil leitura ser 

enquadrado nas instalações da SECIL, de forma a facilitar a sua percepção.” 

33.”Referir a quantidade de resíduos a incinerar.” 

34.”Na página 10 é referido “Estas últimas foram feitas num número 

incomparavelmente superior a qualquer outra fábrica de cimento, por uma entidade 

independente e verificadas, desde 2004, por outra entidade independente”, devendo 

discriminar quais são essas entidades.” 

35.”No ponto “Elementos afectados pelo projecto” deverá ser referido quais os 

potenciais impactes previstos nos habitats e espécies, bem como eventuais medidas 

de minimização propostas.” 

36.”Considerando o historial deste projecto, deverá ser acrescentado um ponto que 

descreva, de forma sucinta, esses antecedentes.” 

37.”Proceder ao enquadramento de local de projecto nos IGT em vigor e nas 

servidões/restrições desses instrumentos, pois verifica-se que o RNT é demasiado 

sucinto nas abordagem que faz aos IGT.” 
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Resposta 

Todas as respostas ao solicitado encontra-se espelhada no Resumo Não Técnico apresentado 

em anexo com o presente Aditamento. 

 

2.2. OFICIO APA 571/07/GAIA 

2.2.1. QUALIDADE DA ÁGUA 

Comissão de Avaliação 

1.”Para além da descrição das instalações, apresentar a previsão qualitativa e quantitativa das 

águas pluviais, de lavagem, de derrames de produtos e outras escorrências com origem nas 

instalações de queima de RIP e que terá servido para dimensionar as bacias e demais 

equipamentos bem como uma planta com a rede de drenagem até ao meio receptor.” 

Resposta 

Tal como referido no Estudo de Impacte Ambiental (Descrição do Projecto), os silos 

de armazenamento dos RIP encontram-se montados dentro da bacia de retenção, 

estanque, já existente, construída para protecção de eventuais derrames 

provenientes de um dos dois depósitos de fuelóleo, com capacidade de 3 000 

toneladas cada, dos quais um está desactivado. 

A bacia de retenção existente é completamente estanque, construída em betão e 

possui um volume útil de 2500 m3, constituindo assim uma barreira de protecção 

adequada para eventuais derrames. A área de abastecimento é dotada de uma bacia 

de retenção, junto ao ponto de descarga, que permite conter o alastramento de 

eventuais pequenos derrames, durante a operação de abastecimento dos silos 

(ligação de mangueiras dos veículos de transporte ao destroçador/bomba de 

trasfega). 

Salienta-se que toda a área envolvente à instalação é impermeabilizada e com um 

declive para o interior, o que permite garantir que não existirá qualquer risco de 
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propagação dos produtos líquidos armazenados para o ambiente da envolvente 

próxima. 

Tal como se poderá verificar na planta desenhada E-233-4, incluída no Estudo de 

Impacte Ambiental, toda a área de abastecimento (área onde os veículos de 

transporte estarão estacionados durante a operação de descarga) será devidamente 

delimitada por uma caleira (a construir) que permite a recolha das águas pluviais aí 

ocorrentes, ou eventuais derrames de maiores proporções, encaminhamento para 

um sistema de tratamento, constituído por separador de hidrocarbonetos com 

decantador prévio, a instalar dentro da bacia de retenção contígua. 

Refira-se que a zona de implantação do destroçador e bomba de trasfega será 

dotada de uma cobertura de forma a minimizar eventuais escorrências pluviais 

contaminadas devido a pequenos derrames do produto. 

As águas tratadas no separador de hidrocarbonetos serão encaminhadas a um poço 

de bombagem de forma a serem encaminhadas, em caso de necessidade, para fora 

da bacia e posteriormente conduzidas através da rede de pluviais. No volume das 

peças desenhadas apresentam-se as plantas da rede de drenagem das instalações 

da Fábrica SECIL-Outão, até à descarga no meio receptor (E169-14 - Rede de Águas 

Residuais (Via Seca). 

Tal como referido, o sistema de tratamento será localizado dentro da bacia de 

retenção dos depósitos, permitindo também o tratamento das águas pluviais 

contaminadas que possam ocorrer dentro da área da bacia. A delimitação da área de 

abastecimento através de uma caleira de drenagem envolvente permitirá também o 

encaminhamento de eventuais derrames para dentro da bacia de retenção, na qual 

serão conduzidos ao separador de hidrocarbonetos.  

Contudo, é de salientar que os derrames que possam vir a ocorrer na zona de 

abastecimento serão previsivelmente de pequenas proporções, na medida em que 

serão implementadas medidas eficazes de minimização das consequências, tais 

como: 
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� existência de uma botoneira de paragem de emergência, para situações 

acidentais, permitindo parar a bomba de trasfega e destroçador; 

� presença de operador da SECIL-Outão durante a trasfega que permitirá uma 

intervenção rápida em emergência; 

� possibilidade de interrupção da trasfega a partir da sala de comando; 

� botoneira de emergência de fecho da alimentação das cisternas de transporte 

de resíduos industriais perigosos que pode ser actuada pelo motorista; 

� as tubagens onde circulam Resíduos Industriais Perigosos apresentam 

válvulas de seccionamento, as quais permitem, em caso de ruptura da tubagem, 

limitar o volume do produto libertado; 

� fecho automático das válvulas das tubagens em caso de pressão alta ou baixa 

na tubagem, tal como na eventualidade de uma fuga; 

� disponibilização materiais absorventes para actuação imediata no sentido de 

evitar o alastramento dos produtos derramados. 

Previsão qualitativa das águas pluviais 

No que respeita à previsão qualitativa das águas pluviais e de lavagem que serão 

encaminhadas a partir da zona de abastecimento dos silos de RIP e bacia de 

retenção, refira-se que se tratarão de águas potencialmente contaminadas com os 

respectivos produtos armazenados nos silos (resíduos oleosos), cuja composição é 

maioritariamente hidrocarbonetos.  

Desta forma, é expectável que o efluente bruto seja constituído por águas de 

escorrências com alguma concentração de partículas sólidas e eventualmente, alguns 

hidrocarbonetos (óleos minerais) que possam ter origem na área de abastecimento e 

bacia de retenção. 

No que respeita ao efluente após tratamento, existe a garantia do fornecedor de que 

o separador de hidrocarbonetos a utilizar permite obter à saída, um efluente com um 

teor de hidrocarbonetos inferior a 5 mg/l. 
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O separador de hidrocarbonetos está equipado com um filtro de placas coalescentes 

que permite obter um efluente final com um teor de hidrocarbonetos igual ou inferior 

a 5 mg/l, nas condições de ensaio da norma DIN 1999 (Classe 1 de acordo com a 

norma europeia EN 858-1). A base de funcionamento do separador é a diferença de 

densidades entre os hidrocarbonetos e a água, que quando misturados na água se 

separam devido à sua menor densidade. 

Previsão quantitativa das águas pluviais 

Para a previsão da quantidade de águas pluviais potencialmente contaminadas que 

poderão ocorrer na área de abastecimento e área da bacia de retenção procedeu-se 

ao dimensionamento hidráulico de acordo com o Decreto-Regulamentar n.º 23/95, 

de 23 de Agosto. 

Relativamente à pluviosidade, os caudais pluviais foram estimados de acordo com os 

valores da curva IDF – Zona A, para um período de retorno de 10 anos e um tempo 

de chuvada de 10 minutos. 

Área total a drenar (A): 115 m2 (área de abastecimento) + 1540 m2 (área da bacia 

de retenção) = 1655 m2 

Formula Racional: Q = cIA, 

Onde c = 1 (área impermeabilizada) 

    I – Intensidade média máxima de precipitação (mm/h) para uma duração 

t(min) I = atb (DR. n.º 23/95, de 23 de Agosto)  

    A – Área de drenagem (m2) 

Considerando um período de retorno de 10 anos e uma duração de 10 minutos 

(tendo em conta que se trata de uma zona plana servida de caleiras de drenagem) 

obtém-se uma Intensidade média máxima de precipitação de: 

a = 290,68 e  b = -0,547 => I = 82,09 mm/h 
 Intensidade de Precipitação: 0,023 l/s.m2 
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O caudal de ponta será de: 

Q = cIA => Q = 37,7 l / s    
Para o adequado dimensionamento da solução de tratamento de águas pluviais 

potencialmente contaminadas na área da instalação em estudo, importa em primeiro 

lugar perceber os aspectos relacionados com a potencial contaminação dessas águas 

e com os separadores de hidrocarbonetos: 

� O separador de hidrocarbonetos é um equipamento de despoluição de águas 

contendo óleos, combustíveis fósseis, ou outros produtos orgânicos passíveis 

de serem separados da água por diferença de densidade, como é o caso dos 

RIP (resíduos oleosos) abrangidos pelo presente estudo. 

� Em períodos de grande pluviosidade e após a lavagem inicial feita pelas 

primeiras águas, é expectável que as águas seguintes sejam relativamente 

limpas e isentas de partículas ou outros poluentes. 

Assim, para situações extremas de grande pluviosidade, têm associados um sistema 

“by-pass”, apenas no segundo decantador, que permite desviar fluxos de água 

pluvial muito grandes do sistema de separação de hidrocarbonetos (filtro 

coalescente). Verifica-se que em grandes chuvadas a concentração de 

hidrocarbonetos que são desviadas pelo “by-pass” é muito reduzida. 

Estes sistemas permitem ainda a decantação da totalidade dos efluentes, 

possibilitando a remoção das partículas para qualquer tipo de chuvadas. 

Tendo em conta o caudal de ponta (37,7 l/s, para área total) será instalado um 

sistema de tratamento dimensionado para tratar um caudal máximo 

(hidrocarbonetos separados no filtro coalescente) de 20 l/s, com capacidade de 

enxurrada de 100 l/s (by-pass). 

Considerando a possibilidade de ocorrerem situações de emergência, tais como 

incêndio e um derrame de grandes proporções, foi previsto por segurança, a 

colocação de um tanque decantador com capacidade de 10 000 litros a montante de 

forma a aumentar a capacidade de retenção. 



               

             

Elementos Adicionais ao Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos 

na Fábrica da SECIL–Outão        Página 90 

 

UVW 

Assim, o sistema destas águas será composto por dois tanques de 

equalização/decantação que devem totalizar um volume mínimo de 12 000 litros, 

seguidos de um sistema separador de hidrocarbonetos, pelo processo de adsorção 

coalescente hidrodinâmica, para o caudal de 20 l/s. 

O sistema terá assim, a capacidade de 2 000 litros de retenção de óleos separados e 

de 12 000 litros de retenção de sólidos. 

Refira-se ainda que a área de abastecimento será alvo de lavagens periódicas de 

forma a manter a área limpa de pequenos derrames, minimizando assim a 

contaminação das primeiras águas pluviais. 

Para as lavagens dos pavimentos da área de abastecimento, prevê-se um caudal 

máximo de 1 l/s, proporcionado por uma mangueira de baixa pressão, pelo que o 

sistema de tratamento a adoptar está também adequado. 

 

Comissão de Avaliação 

2.”Caracterizar o meio receptor de águas residuais (e de emissões atmosféricas, conforme 

mostra o estudo de previsão das concentrações da Secção 7.3), relativamente ao uso balnear. 

Acrescenta-se que, no âmbito da Licença Ambiental e/ou do licenciamento das utilizações do 

domínio hídrico (D.L n.º46/94 de 22 de Fevereiro),  empresa procede a um controlo analítico 

das descargas e deverá ter, também já efectuado uma campanha de monitorização da 

qualidade do meio receptor, sendo que os correspondentes resultados poderão/deverão servir 

também para a caracterização do estado inicial do ambiente.” 

Resposta 

No âmbito da Licença Ambiental n.º 37/2006, a SECIL procede à recolha de análises de modo 

a controlar a qualidade dos vários pontos de descarga. 

Nas várias análises foram considerados 9 pontos de amostragem: 

− Ponto 1 - Ribeira da Melra (antes das instalações da SECIL)  

− Ponto 2 - Ribeira da Fonte Cercada (Junto à Comporta)  

− Ponto 3 - Ribeira da Melra (Antes da junção das duas ribeiras)  
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− Ponto 4 – Cais/Expedição (Ponto A) 

− Ponto 5 – Cais/Paletizadora (Ponto B)  

− Ponto 6 – Cais/Parque de Paletes (Ponto D)  

− Ponto 7 - Moagem II (Ponto C) 

− Ponto 8 - Saída da ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) 

− Ponto 9 - Saída das Águas de Arrefecimento (Moagem II) 

 

Em relação ás exigências no âmbito desta mesma licença, a SECIL possui todos os seus 

pontos de descarga licenciados pelas licenças indicadas no quadro abaixo, tendo-se transferido 

o controlo para um plano interno intitulado Plano de Controlo das Águas Residuais. 

Quadro 2.24 – Licenças de Descarga das Águas Residuais da SECIL - Outão 

Ponto de Descarga Nº de Licença de Descarga de 

Águas Residuais 

Parâmetros 

Exigidos 

Ponto 1 - Ribeira da Fonte Cercada 103/I/DSGA/DDH/03 

Ponto 2 – Ribeira de Melra 102/I/DSGA/DDH/03 

pH 

CBO5 

CQO 

SST 

Óleos e Gorduras 

Hidrocarbonetos 

Azoto Amoniacal 

Ponto 3 - Estuário do Sado – Ponto A 97/I/DSGA/DDH/03 

pH 

CBO5 

CQO 

SST 

Óleos e Gorduras 

Hidrocarbonetos 

Ponto 4 - Estuário do Sado – Ponto B 98/DI/DSGA/DDH/03 

pH 

CBO5 

CQO 

SST 

Óleos e Gorduras 

Hidrocarbonetos 

Ponto 5 - Estuário do Sado – Ponto C 100/I/DSGA/DDH/03 

pH 

CBO5 

CQO 

SST 
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Óleos e Gorduras 

Hidrocarbonetos 

Temperatura 

Ponto 6 - Estuário do Sado – Ponto D 101/I/DSGA/DDH/03 

pH 

CBO5 

CQO 

SST 

Óleos e Gorduras 

Hidrocarbonetos 

Ponto 7 - Estuário do Sado – Refrigeração 

Moagem II 
99/I/DSGA/DDH/03 

Caudal Médio 

Temperatura 

pH 

CBO5 

Para a comparação com a legislação (Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º236/98 referente aos 

Valores limite de emissão na descarga de águas residuais) foram considerados os valores 

máximos, mínimos e médios dos 9 pontos de amostragem resultando no quadro seguinte. 
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Quadro 2.25 – Comparação das Análises de Monitorização das Águas Residuais da SECIL com a 

legislação em vigor 

Boletins de Análise 

Decreto-Lei nº 

236/98 

Parâmetro Máximo Mínimo Média VLE 

Amónia Total (em NH4) (mg/l) - - - - 

Amoníaco (mg/l) - - - - 

Azoto Amoniacal (mg/l) 4 <4 4 10 

Cádmio (mg/l) - - - 0.2 

Carência bioquímica de Oxigénio (mg/l) 14 <10 <10 40 

Carência Química de Oxigénio (mg/l) 112 <20 32 150 

Chumbo (mg/l) - - - 1.0 

Cloro residual disponível total(mg/l) - - - - 

Clorofila – a (µg/l) - - - - 

Cobre (mg/l) - - - 1.0 

Coliformes Totais (num/100ml) - - - - 

Coliformes Fecais (num/100ml) - - - - 

Estreptococos Fecais (num/100ml) - - - - 

Ferro (mg/l) - - - 2.0 

Fósforo total (mg/l) - - - - 

Hidrocarbonetos totais (mg/l) <4 <4 <4 15 

Mercúrio Total (µg/l) - - - 0.05 

Nitrato total (em NO3) (mg/l) - - - 50 

Nitrito Total (em NO2) (mg/l) - - - - 

Oxigénio dissolvido (%) - - - - 

pH (Escala de Sorenson) 8.6 7.7 8.1 6 -9 

Temperatura (ºC) 0 0 0* Aumento de 3º C 

Sólidos Suspensos Totais (mg/l) <20 <20 <20 60 

Zinco total (mg/l) - - - - 

Óleos e Gorduras (mg/l) <6 <4 <4 15 

As análises em questão correspondem aos resultados do primeiro e segundo semestre de 2006. 

                                           

* A temperatura da água no ponto de descarga é igual à temperatura natural 
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Tendo em consideração os valores máximos, médios e mínimos verificados para os 9 pontos de 

amostragem e os valores limite de emissão definidos pelo Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º236/98 

(Valores limite de emissão na descarga de águas residuais), verifica-se que de entre os 

parâmetros em análise não existem quaisquer resultados acima do limite legislado imposto para 

a descarga de águas residuais. 

Em relação à qualidade da água no meio receptor, para além de água de transição, analisado no 

Estudo de Impacte Ambiental, a pratica balnear é uma constante nas praias existentes nas 

proximidades. Deste modo, para além da caracterização da qualidade da água segundo o anexo 

X do Decreto-Lei supracitado (Qualidade das águas doces para fins aquícolas), é também 

considerado o anexo XV, correspondente à qualificação da água para uso balnear. 
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Quadro 2.26 – Comparação entre as análises da monitorização do INAG e da SECIL com o uso de águas balneares 

23D/24F 23D/24S Decreto-Lei nº 
236/98 

Anexo XV 
(Águas Balneares) 

Parâmetro 
Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média 

VMR VMA 

Amónia Total (em NH4) (mg/l) 0.0409 0.013 0.019 0.0388 0.01 0.013 - - 
Amoníaco (mg/l) - - - - - - - - 

Azoto Amoniacal (mg/l) - - - - - - - - 
Cádmio (mg/l) - - - 0.00031 0.00006 0.000185 - - 

Carência bioquímica de Oxigénio (mg/l) - - - - - - - - 
Carência Química de Oxigénio (mg/l) - - - - - - - - 

Chumbo (mg/l) - - - 0.0009 0.0006 0.00075 - - 
Cloro residual disponível total(mg/l) - - - - - - - - 

Clorofila – a (µg/l) - - - 4 1.3 1.9 - - 
Cobre (mg/l) - - - 0.0067 0.0013 0.004 - - 

Coliformes Totais (num/100ml) 0 0 0 0 0 0 500 10000 

Coliformes Fecais (num/100ml) 0 0 0 0 0 0 100 2000 

Estreptococos Fecais (num/100ml) 0 0 0 0 0 0 100 - 

Ferro (mg/l) - - - 0.0038 0.0032 0.0035 - - 
Fósforo total (mg/l) - - - 0.022 0.016 0.019 - - 

Hidrocarbonetos totais (mg/l) - - - - - - - - 
Mercúrio Total (µg/l) - - - 0.05 0.01 0.03 - - 

Nitrato total (em NO3) (mg/l) 0.0567 0.017 0.024 0.0551 0.011 0.025 - - 
Nitrito Total (em NO2) (mg/l) 0.0082 0.0015 0.0044 0.0087 0.0011 0.0017 - - 

Oxigénio dissolvido (%) 104 96 103 107 98 103 80 - 120 - 

pH (Escala de Sorenson) 8.2 8.05 8.06 8.21 8.05 8.12 - 6-9 

Temperatura (ºC) 19.2 14.8 18 19.6 14.4 18.4 - - 
Sólidos Suspensos Totais (mg/l) 2 1 1 3 1 1 - - 
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23D/24F 23D/24S Decreto-Lei nº 
236/98 

Anexo XV 
(Águas Balneares) 

Parâmetro 
Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média 

VMR VMA 

Zinco total (mg/l) - - - 0.0192 0.0036 0.0114 - - 
Óleos e Gorduras (mg/l) - - - - - - - - 

 

Pela análise comparativa dos resultados quer dos pontos de monitorização do INAG, quer dos boletins de análise efectuados pela SECIL, com 

a legislação em vigor referente à qualidade da água para uso balnear pode constatar-se que não existem quaisquer resultados que excedam 

as imposições legais. 
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Tendo em consideração os valores máximos, médios e mínimos verificados para as estações 

de monitorização e os valores máximos recomendáveis (VMR) e admissíveis (VMA) definidos 

pelo Anexo XV do Decreto-Lei n.º236/98, verifica-se que de entre os parâmetros em análise 

não existem quaisquer resultados acima do VMA nem do VMR. 

Para do facto dos valores de monitorização da água balnear serem bastante aceitáveis, deve, 

no entanto, ter-se em atenção a grande quantidade de factores, exteriores à fábrica da Secil, 

que interferem com a qualidade da água local, como a zona urbana de Setúbal e o complexo 

industrial de Mitrena, entre outros. 

 

Comissão de Avaliação 

3.”Para além dos impactes resultantes da deposição na água das partículas dispersas pelas 

chaminés (Secção 7.6.2), deverão ser igualmente avaliados os impactes sobre a qualidade 

das águas do meio receptor, função do uso balnear, resultantes das eventuais implicações da 

co-incineração de RIP sobre a produção de águas residuais e/ou pluviais contaminadas, 

devido às instalações e equipamentos de descarga, armazenamento e transporte dos 

resíduos e ao eventual aumento da produção de águas residuais domésticas – instalações 

sanitárias e de refeitórios.” 

Resposta 

Como justificado através das respostas anteriores, no que concerne ao impacte sobre o meio 

receptor de águas resultantes da drenagem de águas residuais e pluviais da fábrica, tendo 

em conta o tratamento adequado existente na mesma, não é de prever nenhum acréscimo 

na degradação da água. Deste modo não se prevê a violação o Decreto-Lei nº 236/98 de 1 

de Agosto, quer no Anexo X (Qualidade das águas doces para fins aquícolas), quer no Anexo 

XV (Qualidade da água para uso balnear ), quer do Anexo XVIII (Valores limite de emissão 

na descarga de águas residuais), qualificados na resposta anterior. 

Em relação aos efluentes domésticos, não é de prever qualquer aumento na medida em que 

não está previsto um aumento do número de trabalhadores na fábrica. 

De modo a monitorizar a qualidade dos efluentes produzidos, e de acordo com a exigência 

da Licença Ambiental serão continuadas as análises já efectuadas actualmente, nos pontos 
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UVW 

de descarga das águas residuais, com uma periodicidade semestral e que permitem avaliar a 

influência da SECIL na qualidade da água do meio receptor. 


