
 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

Identificação 

Designação do Projecto: Fábrica de Papel Tissue 

Tipologia de Projecto: Anexo II – ponto 8 a) Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Vila Velha de Ródão 

Proponente: AMS – Papermill & Converting, S.A. 

Entidade licenciadora: Direcção Regional de Economia do Centro 

Autoridade de AIA: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro Data: 30 de Dezembro de 2008 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 

1. Em sede de pedido de Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH), deverá 
ser fornecida a seguinte informação: 

a) Caracterização, qualitativa e quantitativa, das águas residuais industriais e 
respectivo tratamento, quer na estação de tratamento a construir, quer na 
ETAR da Celtejo. 

b) Avaliação quantitativa da alteração da qualidade da água no Rio Tejo 
decorrente da descarga do emissário da Celtejo, tendo em conta as 
concentrações limite do efluente descarregado e o acréscimo de caudal 
verificado decorrente da laboração da AMS. 

c) Apresentação de protocolos com a Câmara Municipal para o fornecimento de 
água potável e recepção das águas residuais domésticas. 

d) Documento comprovativo como a Celtejo tem capacidade de fornecer o 
caudal necessário à laboração da AMS. 

e) Documento comprovativo como as águas residuais industriais resultantes da 
produção de papel tissue a partir de pasta virgem serão recirculadas para 
integrar o processo de produção de pasta de papel da Celtejo. 

f) Documento comprovativo como a Celtejo tem capacidade para receber os 
efluentes gerados pela AMS resultantes da produção de papel tissue a partir 
da pasta reciclada, após tratamento na ETARI. 

2. Cumprimento das Medidas de Minimização e dos Planos de Monitorização 
constantes da presente DIA, sem prejuízo das condições que vierem a ser 
estabelecidas em sede de licenciamento ambiental. 

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização e de compensação: 
1. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 
disponíveis no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 1, 3, 7, 19, 21, 22, 33, 37, 40, 42, 47, 48, 49.  

2. Restringir, ao mínimo indispensável, a extensão das intervenções da obra. 

3. Realizar o acompanhamento arqueológico em permanência durante a fase de construção da obra, incluindo a 
desmatação, com um arqueólogo por frente de trabalho quando ocorram acções simultâneas. 
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4. Escolher os itinerários durante a fase de obra com menor afectação da qualidade de vida da população residente na 
sua envolvente. 

5. Evitar actividades ruidosas no período nocturno ou no fim-de-semana. 

6. Caso haja necessidade de trabalhar fora do horário estipulado na lei, pedir a respectiva autorização camarária. 

7. Localizar o estaleiro em zonas a intervencionar. 
8. Pavimentar a área de parque de estacionamento de máquinas e viaturas, dotando-o de sistema de drenagem de 
águas pluviais. 
9. Proceder à compactação do pavimento no estaleiro e acessos não pavimentados, de forma a minimizar o 
levantamento de poeiras devido à circulação de máquinas e veículos. 

10. Vedar e sinalizar todos os locais que possam oferecer perigo a peões e vizinhos, incluindo a área de estaleiro. 
11. Proceder sempre à cobertura da caixa de carga dos veículos transportadores de materiais, de modo a evitar ou 
reduzir as emissões de material particulado (poeiras). 
12. Promover a rega das zonas não pavimentadas do estaleiro e frentes de obra de maior dimensão (p. ex. parques 
de estacionamento) através de um sistema de aspersão de água, sempre que necessário, nomeadamente nos 
períodos mais secos e ventosos. 
13. Promover a limpeza regular dos acessos, estaleiros e frente de obra, de forma a evitar a ressuspensão de poeiras, 
quer por acção do vento, quer devido à circulação da maquinaria e dos veículos afectos à obra. 
14. Implantar um sistema de lavagem permanente à saída dos estaleiros e áreas afectas à obra, dos rodados de todos 
veículos e de toda a maquinaria de apoio. 
15. Manipular o cimento em circuito fechado com sistema de despoeiramento, no caso de instalação de central de 
betão. 

16. Assegurar um adequado funcionamento e manutenção dos veículos e equipamentos afectos à obra. 
17. Garantir a não obstrução dos leitos das linhas de água nem a instalação de áreas de apoio à construção na sua 
proximidade. 

18. Garantir a não deposição de entulhos de obra nas linhas de água e galeria ripícola. 

19. Proteger toda a vegetação arbustiva e arbórea existente na envolvente da área a intervencionar. 

20. Executar preferencialmente a movimentação de terras durante a estação seca. 

21. Armazenar em pargas e reutilizar as terras vivas em espaços verdes dentro do terreno da fábrica. 

22. Garantir a estabilidade dos taludes a intervencionar e proceder ao seu revestimento com coberto vegetal. 

23. Efectuar a descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras em locais específicos. 

24. Armazenar os materiais carburantes e óleos em local restrito e impermeabilizado. 

25. Utilizar na pintura dos edifícios tintas de cores neutras. 

26. Dotar as linhas de água de secção de vazão suficiente para garantir o escoamento do caudal centenário. 

27. Revestir o leito dos troços das linhas de água a céu aberto com material permeável. 
28. Assegurar, após conclusão dos trabalhos, a remoção de entulhos e resíduos de obra e o seu transporte para 
destino específico. 

29. Manter e recuperar as vias utilizadas após a conclusão das obras. 

30. Articular a implementação da integração paisagística com a fase de construção. 
31. Desenvolver a integração paisagística recorrendo à plantação de espécies que ocorrem na área (sobreiros, 
azinheiras e zimbros). 
32. Assegurar a conservação das valetas das linhas de água. 

33. Assegurar o correcto e ininterrupto funcionamento da Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais 
(ETARI). 
34. Possuir e implementar plano de contingência para avaria prolongada da ETARI. 

35. Entregar todos os resíduos produzidos a operador licenciado. 

36. Privilegiar a valorização à eliminação dos resíduos. 

37. Manter bem acondicionados os resíduos nos respectivos contentores e respectivos parques. 
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38. Assegurar uma solução de valorização das lamas da ETARI. 

Programas de Monitorização 

Os planos de monitorização deverão dar cumprimento à legislação em vigor e aos requisitos mínimos seguidamente 
descritos. De salientar que, não obstante estes requisitos mínimos, os planos de monitorização deverão ser aferidos 
no processo de Licenciamento Ambiental (LA). 

 

RUÍDO 

Parâmetros: com base no disposto no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, na sua redacção actual, 

▪ Ruído ambiente exterior (LAeqA (dB(A)). 

▪ Ruído residual (LAeqR (dB(A)). 

Locais: Os locais constantes da figura 77 (Fotografia aérea com os pontos de avaliação assinalados) do Relatório 
Síntese (p. 320) do Estudo de Impacte Ambiental. 

O ponto n.º 3 deve ser alvo de particular atenção e acompanhamento quanto à evolução dos níveis sonoros, sendo 
que caso se verifique o incumprimento dos valores limite legalmente estabelecidos, deverão ser aplicadas medidas 
correctivas tendentes à minimização dos mesmos. 

Frequência de amostragem: na fase inicial da empreitada e na fase inicial de funcionamento do projecto em apreço, 
após o qual se não forem ultrapassados os limites, deixará de ser feita até introdução de novos elementos que 
suscitem uma eventual alteração de cenário. 

Técnicas e métodos de análise: NP 1730:1996. 

Medidas de gestão ambiental: na possibilidade de desenvolver um Sistema de Gestão Ambiental de acordo com NP 
EN ISSO: 140001, as acções correctivas para as não conformidades poderão aí ser implementadas. 

 

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS EM FONTE FIXA 

Parâmetros: valores limites de concentração de poluentes na atmosfera referidos no Decreto-lei n.º 78/2004, de 3 de 
Abril. A Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro, apresenta nos seus anexos os valores dos limiares mássicos mínimos 
e máximos de emissão de poluentes atmosféricos. 

Locais: fontes fixas, tendo em conta a NP 2167 “Qualidade do Ar – Secção de amostragem e plataforma para 
chaminés ou condutas circulares de eixo vertical”. 

Frequência de amostragem: duas monitorizações pontuais anuais, tal como definidas no n.º 1 do artigo 19.º do 
Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril. 

Técnicas e métodos de análise: empresa especializada com equipamento calibrado. 

Medidas de gestão ambiental: na possibilidade de desenvolver um Sistema de Gestão Ambiental de acordo com NP 
EN ISSO: 140001, as acções correctivas para as não conformidades poderão aí ser implementadas. 

 

CONSUMO DE ENERGIA (ENERGIA ELÉCTRICA E GÁS NATURAL) 

Parâmetros: kWh de energia eléctrica e os Nm3 de gás natural. 

Locais: contadores gerais destes dois tipos de energia. 

Frequência de amostragem: de acordo com a necessidade de realizar quinquenalmente uma auditoria energética e 
cumprir o disposto no consequente Plano de Racionalização de Energia (Despacho publicado em Diário da República, 
n.º 98, II.ª Série, de 29 de Abril de 1983). 

Técnicas e métodos de análise: dados contabilísticos da facturação do fornecimento. 

Medidas de gestão ambiental: definição de valores referência nos 3 a 6 primeiros meses de funcionamento, com as 
eventuais medidas correctivas a poderem ser enquadradas no Plano de Racionalização de Energia. 

 

CO2

Com as devidas conversões previstas no TEGEE a emitir pela APA, A AMS poderá no mesmo registo de consumo de 
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gás natural assegurar o acompanhamento das emissões de CO2. 

 

CONSUMO DE ÁGUA INDUSTRIAL E ÁGUA DE ABASTECIMENTO 

Parâmetros: m3 de água da rede pública e da Celtejo. 

Locais: contador geral de fornecimento de água pela Câmara Municipal e o contador específico da água fornecida pela 
Celtejo. 

Frequência de amostragem: mensal. 

Técnicas e métodos de análise: dados contabilísticos de fornecimento. 

Medidas de gestão ambiental: definição de valores referência nos 3 a 6 primeiros meses de funcionamento e 
consequente definição de objectivos. 

 

DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS INDUSTRIAIS NO EMISSÁRIO DA CELTEJO 

Parâmetros: Caudal, CBO5, SST, CQO, Azoto total, Fósforo total, pH, Sulfatos, Óleos minerais, Cádmio total, Chumbo 
total, Cobre total, Crómio total, Ferro total, Mercúrio total, Níquel total (parâmetros definidos com base no BREF 
sectorial – Documento de Referência do Ex-Instituto do Ambiente e que decorreu da Directiva 96/61 CE do Conselho). 

Locais: caixa de visita potencialmente utilizável para o efeito à saída da empresa e antes da descarga no colector da 
Celtejo. 

Frequência de amostragem: mensal. 

Técnicas e métodos de análise: empresa especializada e laboratório acreditado. 

Medidas de gestão ambiental: na possibilidade de desenvolver um Sistema de Gestão Ambiental de acordo com NP 
EN ISSO: 140001, as acções correctivas para as não conformidades poderão aí ser implementadas. 

 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

Parâmetros: quantidades de resíduos produzidos por código LER e o destino dos mesmos em termos de quantidades 
valorizadas e eliminadas. 

Locais: guias de acompanhamento de resíduos (Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio) e mapas de registo (Decreto-Lei 
n.º 178/2006, de 5 de Setembro e Portaria 1408/2006 de 18 de Dezembro). 

Frequência de amostragem: mensal para as quantidades e anual para o destino. 

Técnicas e métodos de análise: histórico de guias e mapas de registo. 

Medidas de gestão ambiental: definição de valores referência no primeiro ano de funcionamento e consequente 
definição de objectivos. 

Validade da DIA: 30 de Dezembro de 2010 
 

Entidade de verificação da 
DIA: Entidade Licenciadora 

 

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: 

Resumo do procedimento de AIA 

1. Início do procedimento de AIA: 6 de Agosto de 2008 

2. A CCDRC, enquanto Autoridade de AIA, nomeou a respectiva Comissão de 
Avaliação (CA), composta por 7 elementos, incluindo a APA, a DREC e a ARH 
Centro, a qual posteriormente foi substituída pela ARH Tejo. 

3. A CA após análise preliminar do EIA, de acordo com o disposto no Artigo 13º do 
D.L. n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que altera e republica o D.L. n.º 69/00, de 3 
de Maio, decidiu solicitar elementos, ao abrigo do número 5 do mesmo artigo, sob 
forma de aditamento ao EIA, tendo complementado o pedido. 

4. Os elementos solicitados foram enviados pelo promotor, após o qual foram 
analisados pela CA, tendo a Autoridade de AIA declarado a conformidade do EIA, 
em 1 de Outubro de 2008. 

5. Consulta Pública, a qual decorreu num período de 20 dias úteis, entre 22 de 
Outubro a 18 de Novembro de 2008. 

6. Visita ao local do projecto, acompanhada pelo proponente e equipa responsável 
pelo EIA, a qual decorreu no dia 29 de Outubro de 2008. 

7. O Parecer Técnico Final foi concluído a 22 de Dezembro de 2008. 

8. Elaboração da proposta de DIA e envio para a tutela (registo de entrada n.º 7004, 
de 29.12.2008). 

9. Emissão da DIA. 

 

Pareceres Externos 

Os pareceres emitidos pelas entidades consultadas foram os seguintes: 

A Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão informa sobre o projecto não ter tido 
conhecimento de qualquer oposição ao mesmo, por parte dos residentes, 
considerando não haver qualquer inconveniente na implantação e vindo a ser uma 
mais valia para a economia e desenvolvimento desta freguesia e deste concelho do 
interior do país. 

O IGESPAR emite parecer favorável desde que cumpridas as medidas de minimização 
propostas no EIA com as alterações constantes no presente parecer. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

No período da Consulta Pública, foram recebidos 4 pareceres. Os principais resultados 
encontram-se expressos no ponto 5 do Parecer da CA (páginas 21 a 23). 

 

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 e na respectiva proposta da Autoridade de AIA, destacando-se de seguida 
os principais aspectos. 

O projecto em apreço, também sujeito a licenciamento ambiental, pretende localizar-se 
na freguesia de Vila Velha de Ródão, concelho de Vila Velha de Ródão, distrito de 
Castelo Branco. 

O objectivo do projecto em apreço consiste na construção e exploração de uma fábrica 
de produção e transformação de papel tissue em produtos de consumo corrente, como 
guardanapos, papel higiénico, rolos de cozinha, etc., para o mercado nacional e para 
exportação. Os objectivos específicos do projecto, de acordo com o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA), são: 

 Beneficiar do fecho de uma importante fábrica deste ramo em Portugal e da 
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existência de mercado ibérico para este tipo de produto. 

 Beneficiar das sinergias com a Celtejo, na optimização do processo, nos 
custos logísticos e na diminuição dos impactes decorrentes da actividade. 

 Constituir um factor relevante de desenvolvimento local e regional que será 
responsável pela criação de 105 postos de trabalho directos. 

De notar a conformidade do projecto com o Plano de Urbanização (PU) de Vila Velha 
de Ródão, tomando em consideração a alteração ao Plano Geral de Urbanização 
(PGU), recentemente publicada no Diário da República II Série n.º 222 de 
14.11.2008, através do Aviso nº 27364/2008. Tal conformidade verifica-se, quer em 
termos de usos permitidos, quer em termos de parâmetros de edificabilidade 
consagrados para o local, nomeadamente área mínima de lote, índice de construção 
máximo, percentagem de ocupação do solo máxima, altura máxima, afastamentos, 
impermeabilização máxima do lote etc…, conforme impõe o n.º 2 do Art.º 39.º do 
Regulamento do PU. 

A localização do projecto não interfere com qualquer área sensível na acepção do 
RJAIA, nem com áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional ou classificadas 
como Reserva Agrícola Nacional. 

Da avaliação efectuada, num balanço entre impactes positivos e negativos, são mais 
significativos os positivos, nomeadamente os sócio-económicos, dada não só a criação 
de novos postos de trabalho e a dinâmica comercial suscitada, como a competitividade 
nos mercados internacionais com reflexo nas exportações, e ainda o fomento da 
especialização profissional e o intercâmbio com as universidades. 

A monitorização do conjunto de descritores ambientais (recursos hídricos, ruído, 
qualidade do ar e resíduos) e do próprio consumo de energia e emissão de CO2 
constantes da presente DIA permitirá o necessário acompanhamento da unidade 
industrial, em termos de desempenho ambiental. 

Face ao exposto, o projecto “Fábrica de Papel Tissue” poderá ser aprovado, desde 
que cumpridas as condições constantes da presente DIA. 
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