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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

Identificação 

Designação do Projecto: “Unidade de Produção de Bioetanol Combustível” 

Tipologia de Projecto: Unidade Industrial Fase em que se encontra 
o Projecto: Anteprojecto 

Localização: Concelho de Loures, freguesia de São João da Talha 

Proponente: COPAM – Companhia Portuguesa de Amidos, S.A.. 

Entidade licenciadora: Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia e Inovação 

Autoridade de AIA: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
de Lisboa e Vale do Tejo Data: 4 de Abril de 2008 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 
1. Apresentação, em sede de Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 

Execução (RECAPE), dos elementos constantes da presente DIA; 

2. Cumprimento integral das medidas de minimização constantes da presente DIA. 

 

Elementos a entregar em 
fase de RECAPE 

1. Apresentação de uma caracterização completa e discriminada do projecto, tendo 
em conta, entre outros, os seguintes aspectos: origem, produção e transporte da 
matéria-prima, modo de produção (indicação de produtos químicos, quantidades e 
condições de armazenagem), de transporte, de comercialização e de utilização do 
bioetanol.  

2. Demonstração inequívoca do cumprimento do regime legal da Reserva Ecológica 
Nacional (REN) consubstanciado pelo Decreto-Lei 93/90, de 19 de Março, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei 180/2006, de 6 de Setembro. 

3. Caracterização e avaliação da construção da ponte no regime da REN. 

4. Apresentação de um estudo de tráfego que contemple a avaliação da questão das 
acessibilidades na EN10, nomeadamente ao nível da capacidade/nível de serviço 
das principais vias de acesso com e sem empreendimento. A proposta de 
acessibilidades deverá merecer parecer favorável da E.P., S.A.. Deverão ser 
apresentadas eventuais medidas adicionais consideradas necessárias para 
minimizar situações de congestionamento e assegurar condições de segurança. 

5. Apresentação de um Plano de Monitorização para os Recursos Hídricos 
(superficiais e subterrâneos). 

6. Apresentação das autorizações de ligação ao colector municipal. 

7. Apresentação das características da ETAR. 

8. Elaboração e apresentação de um Projecto de Integração Paisagística que 
contemple, entre outros aspectos, as medidas de minimização a aplicar. 

9. Reavaliação dos impactes na componente acústica do ambiente, tendo em conta 
as características técnicas do futuro equipamento e, caso necessário, estudar 
eventuais medidas de minimização. 

10. Apresentação de um Plano de Monitorização para a Qualidade do Ar, atendendo 
ao disposto no Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril. 
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11. Deverá ser indicado o(s) combustíveis utilizado(s) e respectivos consumos. 

12. Demonstração do cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de 
Abril relativo ao regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para 
a atmosfera. 

13. Demonstração do cumprimento do disposto no Portaria n.º 263/2005, de 17 de 
Março, no que diz respeito ao dimensionamento das chaminés. 

14. Deverá ser apresentado corte dos edifícios com implantação das fontes e 
respectivo layout. 

15. Deverão ser indicadas as medidas tendentes a minimizar as emissões difusas. 

16. Apresentação das características da(s) caldeira(s). 

17. Discriminação dos resíduos resultantes da limpeza do terreno da fase de 
construção e da fase de exploração, bem como referido o seu destino final. 

18. Apresentação da solução ferroviária contemplada no projecto em análise (para 
receber as matérias primas e escoar o produto final), em articulação com a 
REFER. 

19. Caracterização da capacidade de carga do solo, bem como das suas 
características e posicionamento exacto do nível freático. 

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização: 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

1. Dever-se-ão evitar as escavações ou movimentos de terras no período de Verão uma vez que o solo se 
encontra mais seco, e logo mais degradado, dando origem a maiores quantidades de poeiras 

2. Deverá proceder-se, preferencialmente, à contratação de mão-de-obra, local ou regional. 

3. Deverão ser promovidas acções de sensibilização dos trabalhadores (incluindo a componente cívica e ambiental 
considerando a proximidade de uma linha de água), sobre os cuidados a ter durante o período da construção.  

4. Necessidade de programar as actividades de construção, de modo a evitar perturbar o funcionamento das 
unidades instaladas na vizinhança. 

5. Deverá ser fornecida informação à população (via Junta de freguesia ou por folhetos informativos) sobre o 
faseamento e duração da obra e sobre os benefícios ambientais e económicos projecto. 

6. Para diminuir as interferências com o trânsito na EN10, deverá ser afixada sinalização adequada, com limites de 
velocidade e indicação de proximidade de entrada e saída de veículos pesados do local de implantação do 
projecto. 

7. A circulação dos veículos pesados da obra deverá ser combinada com a Câmara Municipal, de modo a não 
interferir com o trânsito das horas de ponta. 

8. Caso seja necessário ter equipamento instalado a um nível mais baixo do que o nível térreo, a sua instalação 
deverá ser efectuada numa zona limitada por paredes e laje de pavimento em betão armado e prever a sua 
drenagem através de uma bomba. Estes trabalhos deverão ser acompanhados por um técnico especializado. 

9. Caso a movimentação de terras seja coincidente com períodos secos, deverá proceder-se ao humedecimento 
do local por aspersão, após os processos de movimentação de terras, de modo a evitar a dispersão de poeiras e 
consequente deposição das mesmas na linha de água. 

10. O procedimento da desmatacão e modelação do terreno deverá ocorrer durante os períodos mais húmidos e 
apenas a área confinada a zona de intervenção. 

11. Evitar a colocação de depósitos de materiais próximo das margens das linhas de água e áreas preferenciais de 
drenagem natural, ou seja, a Este da área de intervenção e num perímetro de 50 m da linha de água temporária 
presente na área de intervenção. 

12. O estaleiro não deve localizar-se a uma distância inferior a 50 m das linhas de água, ou em zonas preferenciais 
de recarga de aquíferos. 
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13. Não deve ser permitida a lavagem da maquinaria e manuseamento de substâncias susceptíveis de derramar em 
zonas que não sejam destinadas para o efeito, que deverão ser devidamente sinalizadas.  

14. A contaminação química e biológica provocada pelas águas residuais avolumadas no estaleiro e oficinas poderá 
ser controlada através da instalação de um sistema de tratamento de águas residuais destes locais ou, 
alternativamente, a drenagem dessas águas para o sistema de águas residuais local. 

15. Deverá proceder-se a recolha, armazenagem, transporte e destino final adequados dos óleos usados nos 
veículos e maquinas afectos a obra e dos resíduos sólidos produzidos na construção em si. 

16. A movimentação de equipamento junto ao furo existente deverá ser cuidada, devendo o mesmo ser vedado e 
devidamente assinalado evitando assim que haja interferências com o funcionamento do mesmo. 

17. Não deverá ser feito qualquer depósito de materiais terrosos ou mesmo parque de resíduos nas imediações do 
furo, por forma a evitar qualquer tipo de contaminação dos solos e, consequente, percolação até aos níveis 
freáticos, contaminando assim as águas do furo. 

18. As águas pluviais deverão ser todas encaminhadas para uma bacia de retenção e sujeitas ao necessário 
tratamento, antes de serem descarregadas no meio natural ou no colector municipal. 

19. Respeitar o especificado na legislação relativamente ao ruído resultante da utilização, ao ar livre, de máquinas e 
ferramentas; 

20. Definir circuitos para o acesso à obra e racionar a circulação de veículos e de equipamento de obra, de modo a 
minimizar a circulação de veículos pesados junto ou através de áreas com ocupação sensível ao ruído; 

21. Assegurar a manutenção e revisão periódica de todos os veículos e do equipamento de obra; 

22. Possuir a certificação da classe de nível da potência sonora emitida pelo equipamento (móvel e fixo) de obra; 

23. Evitar-se o funcionamento simultâneo de muitos equipamentos, caso seja possível; 

24. O tráfego afecto à obra deve circular a velocidades reduzidas; 

25. Dar satisfação aos requisitos impostos às actividades ruidosas temporárias através do Regulamento Geral do 
Ruído. 

26. Acompanhamento arqueológico durante a fase de desmatação do terreno, bem como no decurso de todas as 
mobilizações de solo e subsolo, a efectuar no âmbito da execução do projecto. 

27. Estabilização/recuperação e valorização da linha de água e zona húmida/vala de drenagem. 

28. Assegurar a protecção, viabilidade e promoção do carácter natural da linha de água.  

29. Projecção da instalação dos estaleiros e vias provisórias de acesso, reduzindo estas ao estritamente necessário, 
delimitando com rigor a área expropriada, para evitar a perturbação de outras áreas. 

30. Programar a limpeza de vegetação na zona de implementação do projecto e nas áreas adjacentes fora do 
período de reprodução dos vertebrados, especialmente no que se refere a avifauna e mamíferos. 

31. As intervenções devem ser realizadas no mais curto espaço de tempo e com todos os cuidados, de modo a 
evitar-se a deposição de materiais no leito da linha de água. 

32. Proceder a limpeza da linha de água, de forma a evitar a total ou parcial obstrução e de modo a que a drenagem 
se efectue naturalmente, pois todas as linhas de agua, mesmo as temporárias, por se localizarem nas zonas de 
menor cota relativamente ao relevo constituem faixas de terreno ao longo das quais os animais tendem a 
deslocar-se.  

33. Os taludes devem incluir sistemas de drenagem que providenciem o desvio das águas dos terrenos adjacentes. 

34. As actividades de desmatação e a execução da modelação do terreno e posterior aterro deverão ocorrer em 
períodos mais húmidos. 

35. No que se refere aos materiais de construção e materiais residuais da obra (pulverulentos ou do tipo 
particulados), estes deverão ser acondicionados, cobertos (de acordo com o Código de Estradas) e 
humedecidos, em especial em dias secos e ventosos, para evitar a sua queda e o seu espalhamento aquando 
do transporte para as zonas afectas às obras ou para depósito definitivo. 

36. Deverá proceder-se à limpeza regular dos acessos e da área afecta a obra no sentido de evitar a acumulação e 
a ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação de veículos e de 
equipamento de obra. 



 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 4

37. Dada a proximidade da EN10 e o seu uso obrigatório para saída dos veículos associados a obra, deverá ser 
implantado um sistema de lavagem dos rodados (podendo ser em circuito fechado com reutilização de aguas e 
decantação das partículas sólidas a serem posteriormente removidas), a saída das zonas afectas as obras e 
antes da entrada na via publica, para todos os veículos e maquinaria de apoio as obras.  

38. Deverão ser adoptadas medidas que visem minimizar a emissão e a dispersão de poluentes atmosféricos no 
estaleiro e nas zonas adjacentes as obras, nomeadamente a não realização de queimas a céu aberto de 
quaisquer materiais residuais das obras e a aspersão dos terrenos com a periodicidade necessária.  

39. Em termos de equipamentos, sempre que possível, deverão ser seleccionados e usados veículos e 
equipamentos de obra concebidos para evitar e controlar a poluição do ar, recorrendo-se ainda a uma 
racionalização da sua circulação.  

40. Deverá proceder-se a rápida limpeza do pavimento, sempre que ocorra a queda de qualquer tipo de material no 
chão, seja ele pavimentado ou não.  

41. Caso haja necessidade de instalar centrais de betão ou de asfalto betuminoso, a sua instalação deverá ter em 
consideração um eficaz sistema de controlo das emissões de poluentes, através da instalação de filtros. 
Também a sua localização deverá ser planeada, de modo a estar afastada o mais possível das indústrias. 

42. A identificação da produção de resíduos deverá ser antecipada por uma correcta análise aos inputs e outputs 
desta fase, de acordo com a Lista Europeia de Resíduos [LER], definida pela portaria n.º 209/2004, de 3 de 
Marco. 

43. Os resíduos deverão ser classificados de acordo com a sua perigosidade: não perigoso e perigoso (sendo este 
último identificado por um [*] a seguir ao código, na Lista Europeia de Resíduos). 

44. De acordo com a perigosidade do resíduo, deverá estabelecer-se os procedimentos a adoptar no 
manuseamento, armazenamento e encaminhamento do mesmo. 

45. O Parque de Resíduos deverá ser planeado e incluído na Planta de Estaleiro, de forma a integrar todas as áreas 
da obra. Importa considerar a existência de substâncias perigosas (potenciais resíduos perigoso), de forma a 
garantir o seu armazenamento com o mínimo risco ambiental. Neste sentido, o Parque de Resíduos deverá ser 
constituído pelas seguintes áreas: Zona de armazenamento de substancias perigosas e resíduos perigosos; 
Zona de armazenamento de resíduos não perigosos. 

46. A zona de armazenamento de substâncias perigosas e a zona do Parque de Resíduos Perigosos terá que ser 
equipada com uma bacia de retenção e coberta. A bacia de retenção poderá ser fixa, construída no local, ou 
móvel (adquirida para o efeito em empresas da especialidade). A vantagem da segunda e que poderá ser 
reutilizada, quer em localizações variadas, dentro da mesma obra (acompanhando a evolução da obra e 
permanecendo sempre junto a fonte de produção de residamos), quer em outras obras (externas). 

47. Qualquer substância ou resíduo perigoso armazenado deverá encontrar-se devidamente identificado e 
sinalizado com as indicações de segurança e risco. 

48. As operações de manuseamento e armazenamento das substâncias e dos resíduos perigosos, deverão ser 
efectuadas respeitando os seguintes pontos: segregar no local de produção e acondicionar de forma selectiva; 
garantir que não há mistura com outro tipo de resíduos; evitar a dispersão/libertação dos resíduos pelo solo ou 
recursos hídricos; no caso dos filtros, garantir a remoção do óleo do seu interior para o recipiente adequado; 
acondicionar em embalagens estanques; armazenar em local coberto e impermeabilizado; manter os recipientes 
fechados. 

49. Deverá ser elaborado um plano de movimentação de terras e materiais demolidos, que tenha como objectivo a 
definição rigorosa da mobilização e utilização dos mesmos, bem como a definição dos principais caminhos a 
utilizar na sua movimentação. 

50. As camadas de solo mais ricas em matéria orgânica deverão ser removidas previamente a execução das 
terraplenagens e escavações e acondicionadas em pargas devidamente protegidas dos agentes erosivos. Estas 
terras poderão, posteriormente, ser utilizadas durante a recuperação paisagística local ou durante o arranjo dos 
espaços verdes ou colocação de cortina arbórea. 

51. A movimentação de terras deverá ser limitada à área estritamente necessária, tendo em atenção que a 
deposição das mesmas deve ser cautelosa dada a inserção a área industrial, com lotes industriais contíguos 
ocupados e em actividade (apesar destes estarem num terreno mais elevado) e a proximidade da linha de água. 

52. Deverá ser evitada a permanência do solo a descoberto por largos períodos de tempo, de modo a minimizar a 
predisposição dos solos aos efeitos da erosão, pelo que se recomenda o faseamento dos trabalhos. 

53. Os solos que ficarem a descoberto deverão ser alvo de reabilitação e arejamento, por forma que possam ser 
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utilizados como base no enquadramento paisagístico a ser realizado para a Unidade de Bioetanol. 

54. As escavações a realizar, e de acordo com os materiais utilizados para efectuar a obra (betão ou zinco 
chapeado), deverá ser tida em atenção a possibilidade de existirem contaminações nos solos.  

55. Caso haja a suspeita de contaminação dos solos (por olfacto ou por detecção visual), deverá proceder-se a uma 
despistagem do grau de contaminação dos solos. Esta despistagem servirá para determinar qual o destino final 
mais adequado para os solos escavados, caso não seja possível a sua reutilização em obra (tanto para os 
aterros como para a modelação do terreno e recuperação paisagística). Em alternativa, e em função do grau de 
contaminação das terras, poderá ser estudada a possibilidade de descontaminação in situ das terras com vista a 
sua posterior reutilização. 

56. Os trabalhos de escavação deverão ser acompanhados por um geotécnico devido a elevada proximidade entre 
o nível médio de água do mar e a cota do terreno em questão. Para além disso e atendendo as características 
do solo em questão, dever-se-ão tomar medidas especificas, como trabalhos de consolidação especiais em 
algumas zonas. 

57. Deverá evitar-se, sempre que possível, a erosão do solo, através da minimização do tempo de exposição de 
solos e terras aos agentes erosivos, ou seja, a execução de escavações com grandes movimentações de terras, 
no período do Verão, induzem a uma maior degradação dos solos, uma vez que estes se encontram mais 
secos, pelo que se devera proceder ao seu humedecimento. 

58. Os locais em que se preveja poderem ser mais propensos a contaminações por derrames acidentais (devido a 
inclinação, a armazenagem de materiais ou resíduos, locais de manutenções, etc.) deverão ser 
impermeabilizados (mesmo que se recorra a plástico grosso tipo industrial ou outros materiais que possam estar 
em consonância com as futuras utilizações do solo), minimizando assim as probabilidades de infiltração nos 
solos.  

59. Os derrames acidentais deverão ser evitados com base num adequado e cuidado manuseamento dos materiais 
e/ou resíduos. Em caso de ocorrência de derrames de óleos ou outras substâncias oleosas para o chão/solo, 
deverão ser aplicados imediatamente produtos absorventes para removerem a contaminação dos solos 
(produtos químicos absorventes ou simplesmente areia ou serradura), que deverão ser posteriormente 
acondicionados em recipientes apropriados (big bags ou outros), com vista ao transporte para entidade 
licenciada para o seu tratamento. 

60. Todas as operações de abastecimento e manutenção da maquinaria deverão ser efectuadas em local 
apropriado para o efeito, dentro da área a ocupar pelo estaleiro, devidamente impermeabilizada. 

61. Após serem terminadas todas as actividades de construção, deverão ser removidas todas as instalações de 
apoio a obra, com a verificação do estado do solo no que respeita a eventuais derrames que tenham ocorrido. 
Após a limpeza do terreno, deverá ser assegurado o revolvimento das terras ocupadas que permitam a 
descompactação e o arejamento das mesmas, em especial nas zonas espectáveis como áreas verdes. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

62. Caso seja viável, deverá ser privilegiado o transporte da matéria-prima e do bioetanol por via-férrea. 

63. No caso de ser adoptado exclusivamente ou maioritariamente o transporte da matéria-prima e dos produtos 
finais por rodovia, deverá ser estipulado um horário para a circulação dos camiões que minimize a interferência 
no tráfego da EN10, devidamente fundamentado no estudo de tráfego a apresentar em RECAPE. 

64. Deverão ser realizadas análises periódicas ao furo existente, de modo a verificar a existência de intrusão salina 
(dado que esta existência ira danificar os equipamentos e processo abastecidos por esta água, tanto na COPAM 
como na Unidade de Bioetanol). 

65. A contaminação química e biológica provocada pelas águas provenientes de derrames acidentais e da junção de 
águas pluviais nas zonas impermeabilizadas deverá ser controlada, através da instalação de um sistema de 
tratamento de águas residuais destes locais ou, alternativamente, a drenagem dessas águas para o sistema de 
aguas residuais local através de prévia autorização. Estas águas deverão ser alvo de análises periódicas, de 
modo a que se possa averiguar o tratamento a executar e a avaliar se o tratamento que vão sendo alvo estará a 
ser correctamente aplicado. Estas aguas só poderão ser enviadas para o colector municipal no caso de não 
ultrapassarem os valores limite de emissão permitidos pelo Regulamento Municipal ou poderão ser 
descarregadas para a linha de agua mais próxima se se averiguar que cumprem os valores constante do Anexo 
XVIII do DL 236/98. 

66. Para os efluentes produzidos com a laboração da unidade, dever-se-á ter em conta o Regulamento de 
Descargas de Aguas Residuais Industriais, de modo a fazer cumprir os VLE que se impõem no documento legal. 
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O cumprimento dos VLE será mantido através da implementação de uma ETAR Compacta para tratamento 
parcial dos efluentes produzidos na unidade fabril. 

67. Segundo o Regulamento de descargas de águas residuais industriais, “os utentes tomarão todas as necessárias 
medidas preventivas para que não ocorram descargas acidentais que possam infringir os condicionamentos 
previstos nos art.os 6º e 7º” do referido regulamento. Também “os utentes deverão avisar a entidade gestora, de 
imediato, sempre que se verifiquem descargas acidentais. “ 

68. As águas pluviais deverão ser todas encaminhadas para uma bacia de retenção e sujeitas ao necessário 
tratamento antes de serem descarregadas no meio natural ou no colector municipal. 

69. Garantir a circulação de veículos pesados a baixa velocidade; 

70. Planear as acções carga e descarga, de modo a evitar a existência de elevado tráfego e consequente 
congestionamento; 

71. Efectuar cargas e descargas, sempre que possível, com os veicular desligados; 

72. Proceder à manutenção dos equipamentos. 

73. De acordo com a avaliação de perigosidade, deverá estabelecer-se as medidas de gestão ambiental, através da 
monitorização de todo o Processo de Produção de resíduos. Esta monitorização e concretizada através da 
definição de um modelo de gestão, concretizado pelo Procedimento de Gestão Ambiental aplicado a Gestão de 
Resíduos. Este Procedimento define os pontos a monitorizar e a frequência de verificação, bem como a 
Avaliação do Desempenho Ambiental nesta matéria. 

74. A Unidade deverá possuir uma zona dedicada ao armazenamento dos resíduos – Parque de Resíduos. Esta 
zona devera ser seleccionada de acordo com as características da instalação, nomeadamente acessos, locais 
de produção de resíduos, zona de recepção e armazenamento de matéria-prima, uma vez que este local devera 
dar resposta aos seguintes critérios: permitir o acesso de viaturas pesadas; proximidade com a zona de 
produção do resíduo; permitir a colocação de diversos contentores, de forma a promover a segregação 
selectiva; possibilitar equipar o local com as condições adequadas para armazenar resíduos (perigosos e não 
perigosos) com o mínimo risco ambiental. 

75. Após definição do local, deverá proceder-se a sua preparação com as condições adequadas. Estas condições 
são: duas zonas distintas de armazenamento, uma para resíduos e substâncias perigosas; coberto; 
impermeabilizado; identificado; a zona de armazenamento de resíduos e substâncias perigosas deverá estar 
equipada com bacia de retenção, de forma a evitar a propagação de eventuais derrames. 

76. A necessidade de existência de duas zonas separadas para armazenamento dos resíduos com naturezas 
distintas, traduz-se na prevenção da mistura dos mesmos (e eventuais contaminações de resíduos não 
perigosos com a perigosidade dos resíduos perigoso), minimizando o risco ambiental, bem como os custos 
associados a gestão de resíduos. 

77. A organização do Parque de Resíduos deverá ser efectuada, de acordo com os resíduos existentes, 
quantitativos e as condições com que este devera estar equipado. 

78. No caso de ser necessário proceder a um armazenamento intermédio de resíduos perigosos, poderá equipar-se 
esse local com uma bacia de retenção móvel (que poderá ser constantemente adoptada as necessidades de 
armazenamento), assegurando as adequadas condições de segurança ambiental. Nestas circunstâncias, 
qualquer substância ou resíduo perigoso ali armazenado devera encontrar-se devidamente identificado e 
sinalizado com as indicações de segurança e risco. 

79. Os trabalhos de manuseamento das substâncias e dos resíduos perigosos deverão ser efectuados com cuidado, 
respeitando os requisitos estipulados pelo Procedimento de Gestão Ambiental específico, ou as directrizes do 
produtor/fornecedor do produto. No seu manuseamento deverão ser utilizados os Equipamentos Protecção 
Individual aconselhados pela ficha de dados de segurança do produto, ou pelo Responsável de Segurança da 
Instalação. 

80. Nos locais onde se procedam a actividades de carga e descarga de matérias-primas e/ou resíduos, o piso 
deverá ser dotado de pendentes para que, em caso de derrames acidentais ou escorrências, as mesmas 
possam ser encaminhadas para caleiras de drenagem que deverão existir dispostas ao longo destes locais. 

81. Os locais, onde se proceda a armazenagem de matérias-primas e/ou resíduos, deverão ser providos de caleiras 
de retenção conducentes a um tanque de retenção, para onde serão enviados os líquidos em caso de derrames. 
A armazenagem deve ser efectuada, tendo em conta a tipologia de matérias-primas e/ou resíduos existentes, 
pelo que a armazenagem dos resíduos deverá ser em local distinto. Sejam matérias-primas ou resíduos, todos 
os recipientes armazenados deverão estar devidamente etiquetados contendo as informações e características 
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específicas, para que em caso de derrame, se saiba que tipos de substâncias estão envolvidos e que medidas e 
cuidados devem ser tomados de imediato. Nestes locais de armazenagem, o solo deverá estar 
impermeabilizado e com um sistema de recolha de fugas ou derrames (colocação de caleiras de drenagem). 
Estas áreas deverão estar vedadas e devidamente identificadas para que, em caso de fuga, possam ser 
contidos os produtos poluentes. Em caso da ocorrência de um derrame envolvendo grandes quantidades será 
necessário proceder a descontaminação da área afectada, consoante as técnicas e métodos disponíveis e 
aplicáveis ao tipo de produto derramado. Da mesma forma se deverá proceder em caso de pequenos derrames, 
podendo no entanto ser aplicados métodos mais artesanais como a aplicação de serradura ou qualquer outro 
material absorvente. Material este, que depois de cumpridas as suas funções, deverá ser colocado num 
recipiente adequado para seu posterior tratamento. 

82. Na manutenção dos espaços verdes, deverão ser utilizados produtos orgânicos em detrimento dos produtos 
químicos existentes no mercado, evitando assim uma possível contaminação dos solos por excesso de nitratos. 

Programas de Monitorização 
Face aos resultados dos estudos/elementos a apresentar em fase de RECAPE, deverão ser revistas os planos de 
monitorização, para os factores Recursos Hídricos, Qualidade do Ar e Resíduos. 
Ambiente Sonoro 

• Períodos de monitorização: 
Durante o primeiro ano de funcionamento da unidade industrial. 

• Parâmetros a monitorizar: 
Determinação dos indicadores de ruído diurno-entardecer-nocturno, Lden, e nocturno, Ln, bem como contagens de 
tráfego no período de amostragem. 

• Locais de amostragem: 
Nos locais seleccionados na situação de referência e em futuros locais em que venham haver reclamações da 
população.  

• Frequência de amostragem: 
Medições acústicas durante o período correspondente ao primeiro ano de funcionamento do projecto, as quais 
deverão permitir a obtenção de resultados representativos daquele período de funcionamento (1 ano), Deste modo, 
deverão ser contemplados todos os eventos acústicos relevantes, tendo particularmente em conta a verificação de 
fenómenos de sazonalidade. 
Após este período de frequência de amostragem e função dois resultados da campanha de monitorização, deverá ser 
reavaliada a periodicidade da mencionada frequência. 

• Técnicas e métodos de análise: 
Directrizes constantes na normalização e legislação aplicáveis e orientações técnicas. 

• Periodicidade dos relatórios de monitorização:  
Idêntica à preconizada para a frequência de amostragem. 

 

Validade da DIA: 4 de Abril de 2010 

 
Entidade de verificação da 

DIA: Autoridade de AIA 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 

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

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

 

Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

• Dando cumprimento à legislação de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
– Ministério da Economia e Inovação, na qualidade de entidade licenciadora, 
remeteu à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo (CCDR-LVT), em 22 de Junho de 2007, para procedimento de AIA, 
o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto “Unidade de Produção 
de Bioetanol Combustível”. 

• Análise global do EIA e avaliação da sua conformidade foram solicitados 
elementos adicionais ao proponente em 20 de Julho de 2007. 

• Da análise dos elementos remetidos pelo proponente em 26 de Outubro de 
2007, verificou-se que não estavam esclarecidos todos os aspectos solicitados 
pela CA, nomeadamente no descritor ambiente sonoro e sócio-economia, não 
sendo possível uma adequada predição de impactes e/ou validar a avaliação 
efectuada no EIA. Assim, dado que o sentido provável da deliberação da CA ser 
o da desconformidade do EIA, o proponente foi consultado no âmbito da 
audiência de interessados entre 07.11.2007 a 21.11.2007. Em 21.11.2007, o 
proponente clarificou os elementos, os quais, após análise, a CA verificou que 
colmatavam/respondiam as questões anteriormente referidas, pelo que, em 26 
de Novembro de 2007, foi emitida a Declaração de Conformidade; 

• Após a emissão da declaração de conformidade, foram ainda solicitados novos 
elementos adicionais ao abrigo do n.º 5, do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 
69/2000, de 3 de Maio, na sua redacção actual; 

• Foram solicitados pareceres às seguintes entidades externas: Estradas de 
Portugal, E.P.E., Câmara Municipal de Loures, Direcção Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo do Ministério da Economia e Inovação e Rede Ferroviária Nacional 
(REFER, E.P.).  

• Foi realizada uma visita ao local de implantação do projecto, no dia 16 de 
Janeiro de 2008, com a presença dos representantes da CA, da COPAM, da 
equipa que realizou o EIA e da Câmara Municipal de Loures.  

• Considerando que o Projecto se integra na alínea a) do ponto 6 do anexo II do 
Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta Pública decorreu 
durante 25 dias úteis, tendo o seu início no dia 11 de Dezembro de 2007 e o seu 
termo no dia 16 de Janeiro de 2008. 

• Realização de reuniões de trabalho, visando a análise técnica do EIA, a 
integração das diferentes análises sectoriais, específicas e dos resultados da 
consulta pública. 

• Elaboração do Parecer Final e envio da proposta de DIA para a tutela a 19 de 
Março de 2008. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

No âmbito da Consulta Pública, foi recebido o parecer da Junta de Freguesia de São 
João da Talha, do INETI – Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, 
I.P. e da Nestlé Waters Direct Portugal – Comércio e Distribuição de Produtos 
Alimentares, S.A. 

A Junta de Freguesia de São João da Talha considerou o Resumo Não Técnico 
pouco esclarecedor e até omisso relativamente a determinados aspectos que 
considera determinantes para o esclarecimento da população como: 

• O número de postos de trabalho a criar; 
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• Medidas concretas para atenuar os impactes negativos na fase de construção; 

• Quais os impactes previsíveis dos fluxos de acesso à unidade relativamente à 
matéria-prima e à saída do produto transformado nas duas opções 
referenciadas, nomeadamente em termos de número de viaturas, ruído, emissão 
de dióxido de carbono, etc., numa via já com elevada carga de trânsito; 

• Estando a Unidade situada numa área de risco de cheias sazonais, em área 
Especial de Conservação da Natureza, como vai ser atenuado esse risco sem 
agravar a impermeabilização dos solos; 

• Que tipo e quantidades de resíduos perigosos e não perigosos serão produzidos 
e quais os procedimentos de gestão dos mesmos; 

• Reconhecendo-se as vantagens da opção caldeiras de cogeração para a 
qualidade do ar, porque subsiste a hipótese de serem utilizadas caldeiras 
convencionais; 

• Quais são os poluentes previsíveis e os seus níveis de medição; 

• Qual o nível de ruído; 

• Quais os planos de contingência para situações de emergência, como derrames 
acidentais com contaminação de solos e águas subterrâneas numa área de 
grande sensibilidade ambiental; 

• A carecer de demonstração estão ainda algumas afirmações feitas no 
documento como inquestionáveis as vantagens para a agricultura e para o 
ambiente do recurso à produção de milho para os bio combustíveis como 
alternativa energética, matéria esta que está a ser objecto de intenso debate na 
comunidade científica e em termos políticos quer no plano nacional quer 
internacional. 

Comentários da CA: 

- O EIA refere que o número total de trabalhadores previsto é de 42 (página 7 do 
relatório da CA). 

  - Apesar do EIA estar em fase de estudo prévio, a CA já considerou diversas medidas 
que serão reavaliadas e complementadas em fase de projecto de execução.  

  - Nos estudos/elementos a apresentar em fase de RECAPE definidos no parecer da 
CA e contemplados na presente DIA, é solicitada a “Apresentação de uma 
caracterização completa e discriminada do projecto, tendo em conta, entre outros, os 
seguintes aspectos: origem, produção e transporte da matéria-prima, modo de 
produção (indicação de produtos químicos, quantidades e condições de 
armazenagem), de transporte, de comercialização e de utilização do bioetanol”, bem 
como a apresentação de um estudo de tráfego.  

  - A área de implantação do projecto não se encontra em área Especial de 
Conservação da Natureza. 

  - Para a fase de RECAPE, a CA considerou necessário que fossem ”elencados todos 
os resíduos resultantes da limpeza do terreno, da fase de construção e da fase de 
exploração, bem como referido o seu destino final”. 

  - Só na fase de projecto de execução, será definida a tipologia/características das 
caldeiras a utilizar. 

  - A CA considerou que, para a fase de RECAPE, “Deverá ser comprovado que as 
fontes de emissão cumprem o disposto no Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril”. 

  - O EIA apresenta uma caracterização da situação de referência que teve por base a 
realização de campanhas de medição do ruído ambiente exterior para a determinação 
dos indicadores de ruído global, Lden, e de ruído nocturno, Ln. As medições foram 
efectuadas na envolvente da área de implantação, destrancando-se aí receptores 
sensíveis, designadamente, habitações e um estabelecimento escolar.  

Contudo, atendendo à falta de elementos de projecto, designadamente o 
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conhecimento das características técnicas dos equipamentos a instalar, e ao grau de 
incerteza das previsões das emissões sonoras, que se crê ser elevada face à pouca 
consistência dos dados de base utilizados, a CA considerou necessária a 
apresentação de uma reavaliação dos impactes na componente acústica do ambiente 
tendo em conta as características técnicas do futuro equipamento e, caso necessário, 
estudar eventuais medidas de minimização. 

- Na fase em que o projecto foi apresentado (ante-projecto), não é ainda possível a 
definição de planos de contingência para situações de emergência. 

   - Tal como mencionado na página 25 do Parecer da CA, “Face aos pareceres 
emitidos a CA considera de salientar que a presente Avaliação de Impacte Ambiental 
teve por objectivo a análise dos efeitos ambientais do projecto, na sua área de 
implantação, bem como a definição de medidas que evitem, minimizem ou 
compensem esses efeitos. Neste sentido, a presente avaliação não tem como 
objectivo a análise dos benefícios/custos ambientais, sociais e económicos da 
utilização de biocombustíveis em detrimento dos combustíveis fosseis”. 

O Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, I.P. (INETI) comunicou 
que relativamente ao descritor Geologia (geomorfologia, litostratigrafia, património 
geológico, sismicidade e tectónica) não se apresentam comentários, pelo reduzido 
impacte ambiental da obra em causa. Relativamente ao descritor Hidrogeologia refere 
que o Estudo em apreciação é completamente omisso em relação a este descritor. 
Relativamente aos Recursos Minerais, o presente Estudo de Impacte Ambiental nada 
refere no que respeita a este descritor na área de afectação da infra-estrutura que se 
pretende implementar. No entanto, de acordo com os conhecimentos actuais detidos 
pelo INETI a respeito desta região, não existem recursos minerais com interesse 
económico que importe assinalar, pelo que não vemos inconveniente à aprovação do 
Estudo. 

Comentários da CA: 

- Após o aditamento, foi entregue um estudo de Hidrogeologia sob a forma de 
elementos complementares. 

A Nestlé Waters Direct Portugal – Comércio e Distribuição de Produtos 
Alimentares, S.A. informou que nada tem a opor à instalação da Unidade de 
Bioetanol, desde que seja assegurado que a impermeabilização dos solos, não venha 
a aumentar o risco de inundação das instalações da Nestlé e, que o aumento de 
poeiras principalmente em fase de obra, seja minimizado.  

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação (CA) e na respectiva proposta da autoridade de AIA, destacando-se de 
seguida os principais aspectos. 

A COPAM pretende desenvolver uma Unidade de Produção de Bioetanol Combustível, 
no concelho de Loures, freguesia de S. João da Talha, num terreno com uma área 
total de 47 640m2 e área de implantação de 28 000m2.  

Neste sentido, o presente projecto surge com o objectivo de produzir Bioetanol 
Combustível, destinado a ser comercializado para ser incorporado na gasolina. Este 
objectivo surge da necessidade estabelecida pela União Europeia no que se refere aos 
gases com efeito de estufa (GEE), nomeadamente o CO2. 

 Impactes Positivos 

Fase de Construção 

• Alteração à drenagem do curso de água presente no lote, com o 
objectivo de preservar e valorizar os ecossistemas presentes; 

• Contratação de mão-de-obra. 

Fase de Exploração 

• Criação líquida de postos de 42 postos de trabalho necessários para 
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a laboração da unidade; 

• Benefícios dos biocombustíveis no incremento da agricultura 
nacional e de redução da dependência energética do país face a 
outros países. 

 Impactes Negativos 

Fase de Construção 

• Emissão de poeiras nas vias de acesso e no local da obra, que 
poderão provocar incómodos ou prejuízos nas unidades implantadas 
na proximidade e nas vias utilizadas; 

• Elevado fluxo de tráfego gerado e consequentes alterações que 
poderá provocar nas condições de circulação e segurança na EN10; 

• O ruído gerado pelas acções do projecto associadas à fase de 
construção poderão atingir níveis sonoros elevados que afectarão as 
zonas situadas na envolvente imediata da empresa; 

• Potencial contaminação relacionada com eventuais derrames no solo 
e/ou linhas de água de óleos, lubrificantes e combustíveis 
provenientes da maquinaria e veículos afectos à obra e sobre-
exploração dos recursos hídricos subterrâneos. 

Fase de Exploração 

• Potenciais afectações da qualidade do ambiente, potenciais 
alterações na mobilidade local e na rede viária, principalmente nas 
condições de circulação e segurança na EN10, provocadas pelos 
fluxos de tráfego induzidos pelo projecto; 

• A análise efectuada evidencia que nos receptores sensíveis venham 
a ocorrer impactes negativos significativos, dado que os valores-
limite são ultrapassados em ambos os indicadores de ruído; 

• A extracção de volumes significativos de água do furo, poderá ter 
repercussões na sua qualidade, nomeadamente o aumento da 
concentração de cloretos; 

• Impactes cumulativos nas infra-estruturas rodoviárias utilizadas, e no 
trânsito, principalmente na EN10, em resultado do projecto de 
alteração que se pretende introduzir nesta via, para facilitar o acesso 
à unidade (vias de desaceleração e de aceleração), e do acréscimo 
de tráfego previsto imputado ao projecto. 

 

Globalmente, da avaliação efectuada, considera-se que o projecto tem interesse sócio-
económico, tendo em consideração o investimento previsto (42 000 000 €) e o 
emprego a criar, bem como alguns dos seus efeitos previstos a montante e a jusante; e 
que os potenciais impactes gerados pela implantação do projecto não são muito 
significativos, encontrando-se devidamente acautelados.  

Neste âmbito, importa salientar quanto aos principais impactes negativos: 

- Com a implantação do projecto, prevê-se, tanto na fase de construção, como na fase 
de exploração (caso a matéria-prima e os produtos sejam transportados por rodovia), 
um elevado fluxo de tráfego e alterações nas condições de circulação e segurança na 
EN10. Neste sentido, considerou-se necessário, na fase de projecto de execução, a 
apresentação de um estudo de tráfego mais aprofundado, bem como a identificação de 
eventuais medidas adicionais de forma a minimizar situações de congestionamento e 
assegurar condições de segurança (elemento 4 a entregar em fase de RECAPE, 
constante na presente DIA). 

- Atendendo à insuficiência de elementos relativos às características do projecto, ao 
grau de incerteza das previsões das emissões sonoras e aos impactes negativos 
previstos, resultantes do funcionamento da unidade industrial na componente acústica 



 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 12

do ambiente, considera-se necessária a reavaliação deste factor ambiental (elemento 9 
a entregar em fase de RECAPE, constante na presente).  

De referir, ainda, que não se encontram bem definidos alguns aspectos importantes do 
processo de exploração, nomeadamente, no que se refere à origem, produção e 
transporte da matéria-prima, modo de produção, de transporte, de comercialização e 
de utilização do bioetanol, pelo que se considerou necessário apresentar uma 
caracterização completa e discriminada do projecto a este nível (elemento 1 a entregar 
em fase de RECAPE, constante na presente DIA). 

Acresce que, em nenhuma fase da implementação do projecto (construção ou 
exploração), poderá ser violado o disposto no Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de Março, 
relativamente à linha de água REN, existente no local, pelo que o projecto deverá ficar 
condicionado ao cumprimento das questões relativas ao regime da REN (elementos 2 
e 3 a entregar em fase de RECAPE, constantes na presente da DIA). 

Face ao exposto, e ponderados os factores em presença, resulta que o Anteprojecto 
da “Unidade de Produção de Bioetanol Combustível” poderá ser aprovado, desde que 
cumpridas as condições constantes da presente DIA. 
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