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1 INTRODUÇÃO 

O presente Resumo Não Técnico é um documento que tem como objectivo apresentar, de forma clara, simples e concisa, 

os principais aspectos considerados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto de Construção de Três 

Cavidades para Armazenamento Subterrâneo de Gás Natural, na freguesia do Carriço, concelho de Pombal. 

Neste documento apresenta-se o Projecto de Construção de Três Cavidades para Armazenamento Subterrâneo de 

Gás Natural, realçando-se as principais informações, conclusões e recomendações dos estudos ambientais realizados. 

A COBA, Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A. realizou o presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para a 

TRANSGÁS Armazenagem, S.A. e para a REN Armazenagem, S.A., proponentes do projecto. A primeira destas 

empresas irá proceder à construção de duas das cavidades e a segunda à construção de uma das cavidades, sendo o 

licenciamento e a construção de cada uma das empresas actos administrativamente independentes entre si. 

A razão para que tenha sido realizado um único Estudo de Impacte Ambiental para o licenciamento da construção das três 

cavidades (apesar de se referirem a dois proprietários diferentes) reside no facto de se tratarem de construções da mesma 

natureza, que ocorrerão em simultâneo, localizadas na mesma formação geológica e com o mesmo tipo de impactes 

ambientais tornando em consideração os impactes na sua globalidade. 

A entidade licenciadora ou competente para a autorização do projecto é a Direcção-Geral de Energia e Geologia e a 

Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental é a Agência Portuguesa de Ambiente (APA). 

Para a realização do presente EIA foi mobilizada uma equipa de técnicos especializados nos vários temas abordados e 

com longa experiência na realização de estudos desta natureza. 

Os estudos ambientais, desenvolvidos entre Outubro de 2011 e Janeiro de 2012, cumprem a legislação em vigor em 

matéria de Avaliação de Impacte Ambiental e consideraram a restante legislação ambiental, com destaque para aspectos 

como a qualidade do ar e da água, o ruído, a gestão da obra e resíduos, entre outros.  

Foram igualmente tidos em consideração os contratos de concessão de serviço público de armazenamento subterrâneo 

de gás natural no sítio da Guarda Norte, Carriço, no concelho de Pombal, celebrados entre o Estado Português e a 

TRANSGÁS Armazenagem, S.A. e entre o Estado Português e a REN Armazenagem, S.A. 
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Refira-se, ainda que no volume do EIA designado por Relatório Síntese (Volume II) se apresentam informações mais 

detalhadas sobre as várias matérias que constam deste estudo, algumas das quais ilustradas por Peças Desenhadas 

(Volume III) e complementadas por Anexos técnicos (Volume IV). 

Foi ainda elaborada a Análise de Riscos do projecto (Volume V), tendo em consideração a legislação que estabelece o 

regime de prevenção de acidentes graves que envolvam  substâncias perigosas e de limitação das suas consequências 

para o Homem e o ambiente. 

2 OBJECTIVOS DO PROJECTO 

O projecto consiste na construção de três cavidades para armazenamento de Gás Natural, no Carriço, sendo que duas 

delas pertencerão à TRANSGÁS Armazenagem, S.A. (TGC-7S e TGC-9S) e a terceira à REN Armazenagem, S.A. 

(RENC-8). 

A TRANSGÁS armazenagem, S.A. possui, actualmente, duas Cavidades no Carriço, uma em exploração e outra em 

construção. A REN Armazenagem, S.A. tem 3 Cavidades no Carriço, em serviço de exploração e uma em construção. 

A principal justificação do projecto é reforçar a capacidade de armazenamento de gás natural, para satisfazer as 

necessidades do Sistema Nacional de Gás Natural, do seu funcionamento e da sua segurança. 

Os requisitos do Sistema Português de Gás Natural, combinados com as obrigações que ambas as empresas, Transgás 

Armazenagem S.A. e REN Armazenagem S.A., têm com o Estado Português obrigam à recepção, injecção, 

armazenamento subterrâneo, extracção, tratamento e entrega de gás natural, quer para a constituição e manutenção de 

reservas de segurança, quer para fins operacionais e comerciais. 

Em complemento, o armazenamento subterrâneo é capaz de sustentar interrupções de fornecimento (devido a razões 

técnicas, comerciais ou políticas), permitindo que existam reservas de segurança da responsabilidade dos agentes de 

mercado, nos termos da lei. 

3 LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO 

Localização 

A área em estudo insere-se na freguesia do Carriço, no concelho de Pombal (Figura 3.1). 

O projecto de construção de Três Cavidades para Armazenamento Subterrâneo de Gás Natural localiza-se na freguesia 

do Carriço, concelho de Pombal, numa área classificada como Reserva Ecológica Nacional, de acordo com a Carta de 

Condicionantes do Plano Director Municipal (PDM) de Pombal, mas não interfere com qualquer área sensível, 

designadamente áreas protegidas, sítios da Rede Natura, ou área de protecção de elementos patrimoniais classificados. 
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Descrição Sumária da Situação Existente 

As infra-estruturas de Armazenagem Subterrânea existentes no Carriço construídas até à presente data, consistem em: 

 Quatro cavidades de gás em operação (três da REN Armazenagem e uma da TRANSGÁS Armazenagem) e duas 

actualmente em construção (uma da TRANSGÁS Armazenagem e outra da REN Armazenagem). 

Infra-estruturas de superfície (propriedade da REN Armazenagem, S.A): 

 Uma estação de lixiviação (injecção de água) para construção das cavidades; 

 Infra-estruturas de captação de água e de descarga da salmoura retirada durante a construção das cavidades; 

 Uma estação de gás para injectar e extrair gás das cavidades. 

A Figura 3.2 ilustra as instalações de armazenagem subterrânea de gás natural no Carriço, designadamente as 

plataformas das cavidades das duas concessionárias de Armazenamento Subterrâneo de Gás Natural, estação de gás e 

estação de lixiviação da REN Armazenagem, S.A.  

Descrição Geral do Projecto 

Os contratos de Concessão da Actividade de Armazenamento Subterrâneo de Gás Natural, acordados entre o Estado 

Português e as concessionárias (TRANSGÁS Armazenagem e REN Armazenagem), obrigam à construção de mais 

cavidades para armazenamento subterrâneo de gás natural, de modo a conseguir-se mais capacidade de armazenamento 

para fazer face às necessidades do Sistema Nacional de Gás Natural, do seu funcionamento e da sua segurança. 

A construção de mais três cavidades para armazenamento subterrâneo de gás natural no Carriço envolverá  a perfuração 

de três novos poços (TGC-7S, TGC-9S e RENC-8), nos quais se injectará água (lixiviação), de modo a criar cavidades 

subterrâneas nas formações salinas do sub-solo para armazenar gás natural. 

Dois dos poços (TGC-7S e TGC-9S) serão perfurados a partir de uma plataforma de superfície comum, conseguindo-se 

reduzir, no terreno, a área para implantar as instalações de superfície. 

A área de concessão é atravessada por uma via pública, de direcção Este-Oeste e por uma outra estrada de direcção 

Norte-Sul. Existe ainda um conjunto de casas que estão actualmente desabitadas, em estado mais ou menos adiantado de 

degradação e sem qualquer utilização regular conhecida, desde há muitos anos. 

No âmbito do projecto e também do presente EIA, estas casas foram consideradas como habitações, sendo acauteladas 

as distâncias de segurança impostas pela legislação em vigor, bem como todo o enquadramento legal sob o ponto de vista 

ambiental. Refira-se que esta interpretação da natureza das referidas casas é apenas feita com o intuito da garantia 

absoluta da adequação legal do Projecto, sem que se reconheça que as mesmas são de facto habitações. 

As distâncias de segurança estão assim consideradas, sendo garantido o cumprimento dos mais exigentes requisitos 

legais. 

Estima-se que as condições geológicas a encontrar, permitam a construção das cavidades a partir dos 1.070 metros de 

profundidade. 
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Resumidamente, a construção das três cavidades implicará as seguintes intervenções: 

 Construção de duas plataformas e dos respectivos acessos, com trabalhos de desmatação e terraplenagem; 

 Construção de três poços profundos; 

 Instalação das condutas de transporte de água, salmoura e azoto entre os poços e a estação de lixiviação; 

 Lixiviação das cavidades com injecção de água doce e extracção de salmoura; 

 Instalação de tubagens de gás entre os poços e a estação de gás; 

 Instalação do equipamento para injectar e extrair gás natural, à superfície e no interior do poço de acesso a cada 

cavidade; 

 Enchimento de cada cavidade com gás. 

Plataformas para construção das cavidades e acessos 

A plataforma para construção das Cavidades TGC-7S e TGC-9S localizar-se-á  próximo da estação de lixiviação e da 

estação de gás e é facilmente acessível por uma pequena via. A plataforma para construção da Cavidade RENC-8 será 

localizada a Nascente das instalações da empresa concessionária para a exploração de sal-gema - RENOESTE, 

facilmente acessível por uma pequena via. 

Perfuração dos poços 

Iniciada a perfuração dos poços, serão recolhidas amostras do terreno a cada três metros perfurados, ou a cada intervalo 

de 30 minutos de perfuração, o que ocorrer primeiro. As amostras serão limpas, identificadas e armazenadas, prevendo-se 

que serão retiradas 7 amostras intactas de cada poço, na zona do sal-gema cada uma com 18 m de comprimento, o que 

representa cerca de 30% da zona onde se espera vir a localizar as cavidades (entre os 1 070 metros e os 1 500 metros de 

profundidade). 

Depois da perfuração do poço, serão elaborados um relatório Final de Perfuração e um Relatório Geológico Final, a 

entregar à Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). Cada um desses relatórios terá a informação detalhada obtida 

durante a perfuração dos poços, a qual permitirá confirmar a possibilidade de serem construídas as cavidades e 

estabelecer as cotas de topo e base. 

De forma a garantir a segurança e a viabilidade económica das operações de injecção de água para construção das 

cavidades, há que garantir a estanquicidade das tubagens e das cimentações, pelo que cada poço será sujeito a um teste 

de integridade. Após a realização do teste, será entregue um Relatório de Integridade do Poço à Direção Geral de Energia 

e Geologia (DGEG). 

Cada poço será equipado com tubagens de revestimento cimentadas, no interior das quais correm conjuntos de tubos que 

servirão para injectar água e retirar a salmoura do poço e para injectar e extrair gás do poço. 

Todos os equipamentos das cabeças de poço e do acabamento do poço estão projectados de acordo com as normas 

técnicas em vigor e deverão ser resistentes a determinados fluídos (água do mar, salmoura, azoto, gás natural, entre 

outros) e a determinados caudais, pressões e temperaturas. 
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Processo de lixiviação das cavidades 

O processo de lixiviação consistirá em dissolver os sais solúveis que existem no sal-gema, através da injecção de água 

nos três poços (Figura 3.3). As operações de lixiviação só podem ter início depois do Teste de Integridade de cada poço 

ter sido realizado com sucesso. 

Na construção de cada uma das cavidades, a respectiva concessionária instalará as tubagens de água, salmoura e azoto 

que ligam as cabeças de poço nas novas cavidades à estação de lixiviação. Serão também instalados os demais sistemas 

auxiliares (eléctricos, instrumentação de controlo e segurança). 

A lixiviação consiste na dissolução controlada do sal, conseguida através da injeção de água doce que realiza a 

solubilização do sal, com a consequente produção de salmoura, a qual é extraída para a superfície. 

No final do processo de lixiviação, o volume esperado das cavidades será de 500.000 a 600.000 metros cúbicos, 

dependendo das condições encontradas durante a perfuração e lixiviação. 

As infra-estruturas de captação de água, estação de lixiviação e rejeição de salmoura estão já operacionais e são 

propriedade da REN Armazenagem. Na Fotografia 3.1, é possível observar-se a estação de lixiviação. Dado que o projeto 

em análise se integra num empreendimento de armazenamento de gás natural já existente, serão utilizadas as estruturas 

de transporte e descarga da salmoura já existentes. 

As infraestruturas de captação de água localizam-se fora da área do projeto, junto à praia do Osso da Baleia, a cerca de 7 

km das instalações de armazenagem e consistem numa bateria de  20 furos com 20 metros de profundidade e um caudal 

médio de extração por furo de 30 m3/h. Este conjunto de furos aproveita uma pequena parte da masse de água excedente 

do aquífero que corre naturalmente para o mar. 

Refira-se que estas captações se encontram licenciadas, possuindo a REN Armazenagem, S.A. as respetivas Licenças de 

Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea emitidas nos termos do Decreto-Lei nº 226/2007, de 

31 de Maio, sendo o caudal máximo extraível permitido pelas licenças de 600 m3/h.  

A estrutura de transporte da salmoura consiste numa conduta fechada, sendo parte dela entregue à RENOESTE (empresa 

que explora sal-gema para produção de sal e que se encontra na vizinhança das instalações de armazenagem 

subterrânea de gás natural)  e a restante descarregada na zona costeira da Leirosa através de um canal a céu aberto, 

sendo os caudais de salmoura descarregados na área de rebentação das ondas. Refira-se que também a descarga da 

salmoura se encontra devidamente licenciada nos termos do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio. 
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Figura 3.3 - Etapas de lixiviação de uma cavidade em formações salinas para armazenagem subterrânea de gás natural 

 

Fotografia 3.1 – Estação de Lixiviação 

A forma ideal da cavidade é a de um cilindro com um tecto em forma de abóboda (Figura 3.4). Numa região onde estão 

implementadas várias cavidades, como é o caso no Carriço, está provado que a forma adoptada é a mais adequada. 
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Figura 3.4 – Forma das Cavidades 

A altura da Cavidade poderá atingir 250 metros e será dividida em três secções: a bolsa de insolúveis (poça da cavidade); 

a secção principal da cavidade, com um diâmetro de cerca de 80 m; e a secção do tecto da cavidade onde o diâmetro vai 

ser gradualmente reduzido até ao diâmetro do poço perfurado. 



 

40072/ASGN. PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS CAVIDADES PARA ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE GÁS NATURAL. 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME I – RESUMO NÃO TÉCNICO 10 

Injecção e extracção de gás natural nas cavidades 

As instalações de superfície da estação de gás (instalações de injecção e extracção de gás nas cavidades) estão 

construídas e plenamente operacionais (Fotografia 3.2), sendo da propriedade da REN Armazenagem. 

Durante a construção de cada uma das cavidades agora em estudo, a respectiva concessionária instalará as tubagens 

que ligam as cabeças de poço das novas cavidades à estação de gás e os restantes equipamentos e sistemas auxiliares 

(eléctricos, instrumentação para controlo e segurança). 

 

Fotografia 3.2 – Estação de Gás 

Programação temporal da fase de construção 

Para a construção das três cavidades para armazenamento subterrâneo de gás natural no Carriço, prevê-se uma duração 

total de cerca de 8 anos, com início provável dos trabalhos em 2013. 

Sendo o período total associado à construção de cada uma das três cavidades de cerca de 4 anos e embora não sejam 

construídas as três em simultâneo, estima-se que o início da operação das cavidades tenha lugar durante o ano de 2017. 

Durante a fase de operação das cavidades, admitem-se apenas intervenções de manutenção, pouco importantes e que 

serão desenvolvidas no âmbito das actividades de gestão da segurança e conservação dos activos de cada Proponente. 

Materiais e Energia Utilizados e Produzidos 

Os materiais utilizados e produzidos estarão essencialmente associados à fase de obra. 

As escavações e aterros a construir para criação de acessos às zonas onde serão instaladas as plataformas das 

cavidades e para criação das próprias plataformas das cavidades, obrigam a gerir os materiais de escavação resultantes e 

de aterro necessários, sendo desejável, numa perspectiva económica e ambiental equilibrada, que os materiais de 

escavação sejam utilizados na execução dos aterros, por forma a que o balanço final seja de equilíbrio. 
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Por outro lado prevê-se a remoção de grandes quantidades de vegetação, dada a predominância da ocupação florestal 

nas áreas a intervir. 

Aos volumes referidos, associados às terraplenagens e desmatação, acrescerão ainda os materiais a utilizar nas 

diferentes fase das actividades de construção, nomeadamente: 

 Lamas de perfuração, na furação dos poços das cavidades; 

 Caldas de cimentação, na cimentação a realizar para garantir a integridade do poço e o isolamento entre as diferentes 
camadas de terreno atravessadas; 

 Azoto, a utilizar no teste de integridade dos poços e durante a lixiviação, que estabelecerá uma interface salmoura / 
azoto; 

 Solução de Tri-Etileno-Glicol, a injectar na linha onde circula o gás da cavidade para a estação de gás, que funcionará 
como anti –congelante. 

Para a fase de exploração, para além dos materiais cuja utilização se manterá (Tri-Etileno-Glicol), há a referir o gás natural 

armazenado. 

Resíduos e emissões 

Também relativamente a resíduos e emissões previsíveis, dada a natureza do projecto em avaliação, os mesmos estarão 

essencialmente associados à fase de construção das cavidades para armazenamento subterrâneo de gás natural. 

Relativamente a emissões e resíduos gerados durante a fase de construção, merecem especial referência as emissões de 

poeiras, devido às movimentações de terras e à operação de maquinaria pesada e de veículos afectos à obra, necessários 

à abertura de acessos e das plataformas para construção das cavidades. 

Na obra serão ainda produzidos resíduos resultantes da desmatação, bem como da gestão de estaleiros, para os quais 

deverão ser adoptados cuidados e medidas de aplicação geral, de acordo com a legislação em vigor. 

No que respeita às acções de operação e manutenção das infra-estruturas a construir e, posteriormente, a ocorrência de 

possíveis acções de reabilitação de infra-estruturas, admite-se que não deverão ocorrer situações que causem problemas 

ambientais dignos de menção, salvaguardando naturalmente a adopção de todos os requisitos legais. 

Ruído e Vibrações Produzidas 

A fase de construção corresponderá a actividades ruidosas temporárias, que estão associadas à emissão de níveis 

sonoros devido às actividades características desta  fase, perspectivando-se a produção de ruído e vibrações com origem 

na maquinaria afecta à obra e na circulação de veículos pesados. 

Contudo, de acordo com a avaliação efectuada, a perturbação acústica devida ao ruído na fase de construção poderá não 

ser significativa face à aplicação da legislação em vigor e das medidas habitualmente adoptadas. 

Na fase de exploração, uma vez que os equipamentos a utilizar já se encontram implementados e em funcionamento, 

verifica-se que as actividades de compressão e extracção de gás só pontualmente produzirão níveis de ruído elevados 

(quando do funcionamento da estação de gás para permitir essas actividades). Através das medições de ruído até aqui 

realizadas e de acordo com a informação disponível, os níveis de ruído associados à fase de exploração das três 

cavidades em estudo não serão significativos. 
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4 CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO AMBIENTE NA ÁREA DO PROJECTO 

O Projecto de Construção de Três Cavidades para Armazenamento Subterrâneo de Gás Natural localiza-se integralmente 

na Freguesia do Carriço, no concelho de Pombal, na região Centro do País. 

O clima na região em estudo é classificado como temperado, do tipo oceânico, não sendo o verão muito quente, apesar 

de seco, nem o inverno muito frio.  

A área em que se insere o projecto, encontra-se na faixa continental próxima da orla costeira e corresponde a uma zona 

aplanada e de baixa altitude, desenvolvendo-se a área de estudo, aproximadamente entre os 50 e os 60 m de altitude, 

podendo considerar-se que esta área corresponde a uma planície costeira. 

Na zona em estudo, observa-se a predominância de dunas e areias de dunas associadas ao litoral e à Mata do Urso em 

particular. Especificamente na zona do Carriço, os terrenos são constituídos por areias, arenitos e argilas. 

As características dos terrenos levam a que os solos com limitações moderadas e severas marquem fortemente toda a 

área em análise. Estes solos possuem fraca ou nula aptidão agrícola, encontrando-se ocupados por povoamentos mistos 

de pinheiro bravo e eucalipto, por pinhais ou por eucaliptais. 

O pinheiro bravo, outrora dominante nas matas da região, tem sido substituído nos últimos anos pelo eucalipto, em 

resultado das plantações efectuadas quer por particulares, quer pelas empresas de celulose, atraídas pela rapidez de 

crescimento e boa adaptação desta folhosa às condições locais. 

No que se refere aos recursos hídricos, as instalações de armazenamento de gás natural do Carriço inserem-se na bacia 

costeira entre o limite sul da Figueira da Foz e a foz do rio Lis, variando a qualidade das águas superficiais nas bacias 

costeiras entre o Mondego e o Lis varia entre o bom e o razoável. Relativamente às linhas de água mais próximas da área 

em estudo, destacam-se as valas da Regueirinha e do Juncal Gordo e a Ribeira do Estremal, onde é feita a descarga da 

salmoura proveniente das actividades de lixiviação das cavidades. 

Os recursos hídricos subterrâneos encontram-se directamente relacionados com as características geológicas, pelo que 

no que respeita à circulação da água subterrânea, esta ocorre num sistema aquífero poroso designado Leirosa – Monte 

Real constituído. A parte superficial do sistema de água subterrânea é constituída por areias, pelo que o principal processo 

de recarga da massa de água subterrânea consiste na infiltração da água da chuva e de rega.  

Relativamente à qualidade da massa de água subterrânea, o aquífero Leirosa – Monte Real apresenta um bom estado, 

cumprindo os dos valores das normas de qualidade de água subterrânea ou de valores das concentrações naturais e 

caracteriza-se por apresentar uma baixa a média sensibilidade à poluição. 

A instalação de lixiviação para construção da armazenagem subterrânea no Carriço é abastecida com água a partir de um 

conjunto de 20 furos com 20 metros de profundidade e um caudal médio de extração por furo de 30 m3/h, localizadas junto 

à praia do Osso da Baleia, numa zona limite do aquífero, onde se verifica um escoamento subterrâneo do aquífero para o 

Oceano Atlântico, correspondendo a água extraída a um excedente do aquífero.  

Refira-se que estas captações se encontram licenciadas, possuindo a REN Armazenagem, S.A. as respetivas Licenças de 

Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea emitidas nos termos do Decreto-Lei nº 226/2007, de 

31 de Maio, sendo o caudal máximo extraível permitido pelas licenças de 600 m3/h.  
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Refira-se que tem sido preocupação da REN Armazenagem (concessão que detém e gere as captações de água) que a 

extracção de água subterrânea para lixiviação das cavidades para a armazenagem de gás natural seja feita de forma 

sustentada, de modo a garantir uma gestão eficaz dos recursos hídricos subterrâneos. A monitorização dos caudais 

captados por poço e dos níveis de água dos poços e dos piezómetros, realizada pela REN Armazenagem e avaliada pela 

Comissão de Acompanhamento Ambiental, tem permitido explorar o aquífero de forma eficaz e sustentada. 

No que se refere à rejeição da salmoura resultante do processo de lixiviação das cavidades em construção e a construir 

parte dela é entregue à RENOESTE (empresa que explora sal-gema para produção de sal e que se encontra na 

vizinhança das instalações de armazenagem subterrânea de gás natural)  e a restante é descarregada na zona costeira da 

na área de rebentação. Refira-se que também a descarga da salmoura se encontra devidamente licenciada nos termos do 

Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio. 

Os volumes e os caudais de salmoura que são entregues à RENOESTE dependem sempre das necessidades desta 

empresa. De facto, é a capacidade de receção das suas instalações (limitada a um caudal máximo de cerca de 90 m3/h) e 

a disponibilidade dos tanques de evaporação, a qual depende, entre outros, da taxa de evaporação da salmoura, que 

determina as quantidades de salmoura a entregar à RENOESTE. Porém a capacidade de recção de salmoura por parte da 

REMNOESTE é sempre inferior aos volumes produzidos durante a lixiviação das cavidades. 

Da análise do histórico dos últimos cinco anos (2007 a 2011) constata-se que os volumes anuais de salmoura entregues à 

RENOESTE variaram entre 266.000 m3 e 397.000 m3 e que a salmoura entregue à RENOESTE por ano corresponde a 

cerca de 17 a 22% do total da salmoura produzida, situação que não se deverá alterar com a execução do projeto em 

avaliação. 

Em termos ecológicos, a área de estudo não interfere com qualquer área classificada da conservação da natureza, quer 

no âmbito da Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), quer no âmbito da Rede Natura 2000 (áreas classificadas ao 

abrigo das Directivas Aves e Habitats). 

Relativamente à qualidade do ar, os índices obtidos para a região em análise são consideravelmente bons sendo que as 

concentrações de poluentes atmosféricos se situam abaixo dos valores estipulados na lei.  

Paisagisticamente, a área em estudo faz parte da Marinha de Leiria, unidade regional da Beira Litoral, que é 

caracterizada pelo seu relevo plano e pelo terreno arenoso dominado pelo pinhal bravo. A unidade de paisagem mais 

marcante é a Área Florestal, a qual apresenta uma qualidade visual mediana e reduzida sensibilidade paisagística. 

Quanto ao ruído, a zona em estudo apresenta características de ambiente rural e pouco perturbado, sendo o tráfego 

automóvel e os sons naturais, as principais fontes de ruído. 

Em termos sócio-económicos, o concelho de Pombal foi o único da sub-região do Pinhal Litoral que perdeu população no 

último decénio (-2% entre 2001 e 2011). Apresentando uma densidade populacional reduzida (88,1 hab/km2), a Taxa de 

Natalidade é inferior à Taxa de Mortalidade no concelho, o que resulta numa perda de população jovem em proporção ao 

aumento da população idosa, acentuando-se o envelhecimento populacional. 

A estrutura empresarial do concelho de Pombal está centrada no sector terciário (comércio e serviços). Contudo, a  

percentagem da população activa empregada no sector primário (agricultura e pecuária) na freguesia do Carriço é ainda 

considerável, sendo superior à media do concelho, pelo quês e está em presença de uma freguesia de características 

ainda marcadamente rurais. 



 

40072/ASGN. PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS CAVIDADES PARA ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE GÁS NATURAL. 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME I – RESUMO NÃO TÉCNICO 14 

No âmbito do ordenamento territorial, com base na sistematização de um conjunto de informação sectorial, de utilidade 

admitida para o presente estudo, foram identificados os principais elementos condicionadores/orientadores à prossecução 

do projeto em apreço. 

No âmbito dos planos estratégicos de relevo para o projeto em avaliação importa destacar o Programa Operacional 

Regional do Centro, a co-financiar pela União Europeia no âmbito do QREN para o período de 2007-2013, o qual 

constituindo um instrumento de aplicação visa o reforço da competitividade, da inovação e do conhecimento na Região.  

Relativamente às energias renováveis, para além dos projetos piloto, estão previstas intervenções complementares em 

redes de energia, colmatando falhas de mercado, designadamente no fornecimento de gás natural (Unidades Autónomas 

de Gás). 

Também a Estratégia Nacional para a Energia – ENE 2020, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

29/2010, de 15 de Abril de 2010 que tem como objetivo, entre outros, a promoção do aumento da capacidade de 

armazenamento de gás natural, no sentido de manter uma adequada segurança de abastecimento constitui um 

documento enquadrador do projeto em avaliação. 

Quanto a planos setoriais, na área em estudo identificaram-se como de interesse, o Plano Rodoviário Nacional (PRN), 

2000, o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos Rios Vouga, Mondego e o Plano Regional de Ordenamento 

Florestal do Centro Litoral – PROF CL. 

No que se refere a instrumentos de desenvolvimento territorial, destaca-se o Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º58/2007, de 4 de Setembro. 

O PNPOT estabelece e faz cumprir as grandes opções com relevância para o território nacional, assumindo-se como o 

mais importante vetor de enquadramento e integra, transversalmente, as orientações da Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 2015 e do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) 2007-2013, 

articulando-as com os restantes instrumentos de gestão territorial. 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-C) estabelece orientações relativas aos objetivos 

estratégicos, ao modelo territorial e delimitação do respetivo âmbito territorial. O âmbito territorial do PROT-Centro inclui a 

área geográfica de intervenção da CCDR-Centro com uma extensão de 23 659 Km2, abrangendo 1 783 596 habitantes 

distribuídos por 78 municípios, entre eles Pombal. 

Entre os instrumentos de planeamento territorial, destaca-se o Plano Diretor Municipal de Pombal, aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 160/95 de 4 de Dezembro, já sujeito a alterações e que neste momento se 

encontra em revisão. 

É neste documento que se espacializam as estratégias de desenvolvimento pretendidas para este território, encontrando-

se estabelecidas as classes de espaço do concelho, assumindo particular relevância tendo em consideração o projeto em 

avaliação como ocorrência regulamentar, o Espaço Natural Interior associado à Mata Nacional do Urso (MNU), a Oeste do 

local de implantação do projeto em apreço. 

Como espaços regulamentares, o “Espaço Florestal” é a classe de espaço dominante na área de estudo, embora também 

deva ser dada particular relevância ao “Espaço Mineiro”, caracterizado por se destinar à exploração ou reserva de massas 

minerais do subsolo, de superfície ou profundidade que constituam atividade com significativo valor económico e que se 

encontra associado à reserva de significativo valor de sal-gema (sal-gema do Carriço). 
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Refira-se que para a área de estudo, o concelho de Pombal não apresenta quaisquer Planos de Pormenor e de 

Urbanização aprovados. 

Quanto a Áreas de Uso Condicionado, Restrições e Servidões de Utilidade Pública, destacam-se na área em estudo as 

seguintes: 

 Faixas de reserva ao abrigo do Domínio Público Hídrico das Valas do Juncal Gordo e da Regueirinha; 

 Área de servidão de exploração de inertes, associada à área concessionada de exploração de sal-gema no Carriço; 

 Servidão de área florestal; 

 Reserva Ecológica Nacional - a área concessionada encontra-se integrada numa extensa área classificada ao abrigo 

do regime da Reserva Ecológica Nacional (REN) (Zonas Costeiras – Duna). 

No âmbito do EIA foi ainda identificada uma potencial incompatibilidade entre o perímetro de proteção da captação 

designada por Furo PS1 da C.M. de Pombal e a área da plataforma da cavidade RENC-8 a construir, o que motivou, já 

durante o decurso do procedimento de AIA, a realização de uma reunião entre a C. M. de Pombal e a REN Armazenagem, 

na sequência da qual foi a REN Armazenagem informada pela autarquia de que se encontra a “decorrer um processo 

relativo à redefinição dos perímetros de proteção dos dois furos PS1 e PS2, existentes no local, para uma melhor proteção 

e salvaguarda da zona de recarga do sistema aquífero e nesse âmbito será compatibilizada a área de execução da 

caverna RENC-8 com as novas zonas de proteção, atendendo a que a mesma não se encontra na zona de recarga a 

proteger”. 

O património construído e etnográfico testemunha a evolução da forma de habitar um concelho de raíz eminentemente 

rural até à actualidade. Assim podem encontrar-se espalhados pelo território pequenos núcleos rurais de arquitectura 

popular, num povoamento disperso, onde o conjunto de edifícios se associa a elementos que marcam a profunda ligação 

do Homem à exploração da terra. 

Por seu lado, no que respeita ao património arqueológico apenas foram identificados fragmentos de cerâmica comum 

recentes associados à exploração económica do pinhal. Estas cerâmicas de pasta vermelha ou vermelha acastanhada e 

duras, podem ser identificadas à superfície dos terrenos em diferentes condições de preservação, entre o muito 

fragmentado ao quase completo e estão associadas à extracção de resina, actualmente feita com recurso a recipientes de 

borracha. 

5 PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS 

A avaliação ambiental visa identificar e analisar as principais alterações associadas à construção e exploração de um 

determinado projecto, por forma a propor medidas capazes de evitar, minorar ou compensar esses efeitos. 

Considera-se como impacte qualquer alteração, positiva ou negativa, produzida em aspectos ambientais, sociais, 

económicos e/ou culturais, num determinado período de tempo e área, resultante da realização de um projecto, 

comparada com a situação que ocorreria nesse período de tempo e nessa área se o projecto não tivesse ocorrido. 

Os impactes ambientais no caso do projecto de construção de três cavidades para armazenamento subterrâneo de gás 

natural no Carriço possuem características particulares, porque este projecto será implantado numa área que já se 

encontra destinada a instalações de armazenamento subterrâneo de gás natural. 



 

40072/ASGN. PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS CAVIDADES PARA ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE GÁS NATURAL. 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME I – RESUMO NÃO TÉCNICO 16 

Por outro lado, a necessidade que Portugal tem de aumentar a capacidade de armazenamento de gás natural, assim 

como a necessidade de dar cumprimento a Planos e Programas de âmbito local, regional e inclusivamente nacional, a par 

dos compromissos assumidos pelas concessionárias no âmbito dos contratos de concessão estabelecidos com o Estado 

Português, levam a concluir pela necessidade de concretizar este projecto. 

É neste contexto que se identificam impactes positivos na fase de operação das três cavidades, ou seja, quando as 

mesmas estiverem aptas para o armazenamento de gás natural, sejam de natureza ambiental, social ou económica. 

É de sublinhar que o aproveitamento dos equipamentos existentes (nomeadamente das instalações de lixiviação e da 

estação de gás), fará com que os impactes ambientais associados à construção e operação das três cavidades 

projectadas, sejam consideravelmente minimizados.  

Também o facto de as duas cavidades da responsabilidade da TRANSGÁS Armazenagem (TGC-7S e TGC-9S) virem 

a ser construídas a partir de uma plataforma de superfície comum (Cluster), contribuirá para reduzir 

consideravelmente o significado dos impactes ambientais negativos identificados, essencialmente durante a fase de 

construção. 

Mais especificamente, os principais impactes ambientais esperados durante a construção das três cavidades em causa 

para armazenamento subterrâneo de gás natural, prendem-se com: 

 as acções de desmatação e movimentação de terras, necessárias à construção de duas plataformas (um Cluster, 

necessário à construção de dois poços profundos e uma plataforma individual, para construção de outro poço 

profundo), bem como da necessidade de instalar condutas de transporte de água, salmoura e azoto entre os poços e 

a estação de lixiviação e tubagens de gás entre os poços e a estação de gás; 

 a perfuração de três poços profundos; 

 a captação de água subterrânea para as operações de lixiviação das cavidades, se bem que a água captada 

corresponde a água excedente do aquífero, que se escoa para o mar; 

 a descarga da salmoura em excesso (que não seja aproveitada pela RENOESTE), produzida durante a lixiviação 

das cavidades. 

Atendendo ao facto de a zona em estudo ser plana, faz com que as terraplenagens necessárias sejam pouco 

expressivas, o que reduz muito a possibilidade de virem a sentir-se impactes negativos significativos nos solos e na 

paisagem. Também o facto de a área afectada pela construção das cavidades ser relativamente reduzida, não alterará as 

características florestais da zona em estudo, nem se assistirá a alterações significativas do escoamento superficial das 

águas, ou de infiltração das mesmas, o que será facilitado pela natureza arenosa dos terrenos.  

São ainda esperados potenciais impactes na qualidade do ar e no ruído, circunscritas à área das instalações de 

armazenamento subterrâneo de gás natural,  em resultado das operações de desmatação, terraplenagens e transporte de 

materiais. Contudo, o aumento esperado de poeiras no ar e dos níveis de ruído, embora tenha um efeito desconfortável e 

perturbador, não assume características de risco para a saúde dos indivíduos em presença. 

Por outro lado, a perfuração dos poços não faz prever que venham a ocorrer problemas de instabilidade dos solos (dado 

o acompanhamento geológico dos trabalhos de perfuração) e pela sua natureza não são esperados impactes negativos 

noutros aspectos ambientais, a não ser que, excepcionalmente e com muito reduzida probabilidade, se venham a registar 

situações inesperadas de contaminação acidental dos terrenos e, consequentemente, das águas subterrâneas. Esta 

eventual contaminação acidental estará associada à fuga ou derrame de substâncias destinadas à perfuração dos poços, 
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ou a fugas e derrames dos veículos de transporte de materiais, as quais poderão ocorrer nos locais de trabalho (áreas de 

perfuração dos poços, ou estaleiro). 

O processo de lixiviação das cavidades subterrâneas, que corresponde à injecção de água para dissolução do sal-gema, 

produção de salmoura resultante e consequente descarga no meio marinho, é realizado através das infra-estruturas já 

existentes para o efeito. 

Dado que serão usadas infra-estruturas existentes, não se prevêem impactes adicionais relacionados com a construção de 

captações de água, de condutas de transporte da água e de descarga da salmoura para o meio costeiro, na Praia da 

Leirosa, mais especificamente na zona de rebentação de ondas. Por outro lado, a construção das cavidades já existentes 

nas instalações do Carriço permitiu acompanhar os efeitos das actividades de captação de água e descarga de salmoura 

nas águas subterrâneas e nas águas costeiras. 

No que se refere à captação de água, a mesma tem sido acompanhada ao longo da sua exploração e não se esperam 

impactes negativos significativos na quantidade de água subterrânea disponível, com base nos dados existentes e no 

acompanhamento proposto. 

Quanto à descarga da salmoura na zona costeira é esperado um ligeiro aumento da salinidade da água na zona de 

descarga, no entanto os efeitos serão muito reduzidos, dado que os valores esperados de aumento da salinidade estão 

dentro da ordem de grandeza das variações de salinidade naturais do mar, e inferiores às variações que se encontram em 

muitas campanhas de medição de salinidade no meio natural. Ou seja, o potencial aumento da salinidade decorrente da 

descarga da salmoura é de reduzido significado, o que resulta em grande parte do facto da rejeição ser feita na zona de 

rebentação de ondas, o que conduz a uma rápida e eficiente diluição o sal. 

A monitorização realizada também não detectou assim qualquer efeito do aumento da salinidade sobre a composição, 

riqueza específica ou abundâncias da comunidade biológica existente na zona de descarga.  

Por último e no que respeita à fase de construção, merecem referência os impactes associados aos estaleiros 

necessários à execução da obra. A implantação de estaleiros, no presente caso, não implicará a execução de aterros, 

escavações e desmatação dos solos, uma vez que quer a Alternativa 1, quer a Alternativa 2 para a sua localização 

(Figura 3.2), se encontram já desmatadas e terraplenadas. 

Assistir-se-á, contudo, à impermeabilização dos solos decorrente da natureza da ocupação prevista, designadamente 

dada a esperada movimentação de máquinas e veículos pesados. Refira-se ainda, que no caso da Alternativa 1 para 

localização de estaleiros, a qual será provavelmente utilizada, já se assiste a alguma infra-estruturação, reunindo esta 

localização melhores condições para o efeito. 

Assim, embora se considerem negativos e directos os impactes identificados para as áreas de estaleiro, dadas as 

condições já existentes nas áreas seleccionadas para a sua instalação, os impactes esperados serão de muito reduzida 

magnitude e pouco significativos. 

Em síntese, durante a fase de construção das três cavidades para armazenamento subterrâneo de gás natural no 

Carriço, serão esperados efeitos negativos em vários factores ambientais, mas estes efeitos serão, maioritariamente, 

temporários, reversíveis, localizados e pouco significativos. 

Por outro lado, durante a fase de operação das cavidades, os impactes identificados para a fase de construção serão 

nulos e os efeitos mais sensíveis registar-se-ão, essencialmente, nos aspectos sociais e económicos. 
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A nível local, é importante referir que o projecto em apreço vem reforçar um investimento local importante efectuado há 

cerca de 10 anos, o qual possui condições para dinamizar o desenvolvimento económico da freguesia do Carriço. Já ao 

nível regional/nacional, o projecto assume efeitos sociais e económicos importantes, associados à melhoria da rede 

nacional de infra-estruturas de abastecimento de energia. Efectivamente, são os efeitos sociais e económicos da fase de 

exploração que fundamentam a construção e exploração do projecto e que trarão benefícios claros para a gestão do 

Sistema Energético Nacional no geral, e para o Sistema Nacional de Gás Natural em particular. 

Também a nível do ordenamento do território, o projecto encontra-se de acordo com os objectivos definidos em vários 

instrumentos de gestão territorial, designadamente no Plano Nacional de Ordenamento do Território, e  na proposta do 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro, o qual tem como objectivo, definir a estratégia regional de 

desenvolvimento do território, de acordo com as orientações nacionais e considerando as estratégias municipais. 

Destaque para o “reforço dos factores de internacionalização da economia regional e a valorização da posição estratégica 

da região para a articulação do território nacional e deste com o espaço europeu”, considerando-se que o projecto em 

estudo poderá contribuir para a concretização deste objectivo estratégico. 

Em síntese, pode afirmar-se que, durante a fase de operação das cavidades, os impactes identificados para a fase de 

construção serão nulos e registar-se-ão impactes positivos, essencialmente nos aspectos sociais, económicos e de 

ordenamento do território, os quais embora indirectos, serão permanentes e de elevada magnitude, dado que terão 

efeito não só a nível local, como regional e nacional, considerando-se, como tal muito significativos. 

6 ANÁLISE DE RISCOS 

Dadas as características do projecto em estudo, foi realizada a respectiva análise de riscos, de acordo com os requisitos 

do formulário da Avaliação de Compatibilidade de Localização publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

A avaliação da compatibilidade de localização, bem como as conclusões sobre o risco do projecto de construção das três 

cavidades para armazenamento subterrâneo de gás natural no Carriço tiveram em consideração os seguintes aspectos: 

 Identificação de fontes de perigo externas, naturais e sociais; 

 Identificação de fontes de perigo internas utilizando análise histórica de acidentes decorrentes na instalação ou em 

instalações semelhantes e aplicação de uma Análise Preliminar de Riscos, destinada a: 

 Identificar os perigos potenciais / situações perigosas que possam estar na origem de situações acidentais; 

 Pesquisar as suas possíveis causas e as consequências previsíveis, numa perspectiva humana, da instalação e 

ambiental; 

 Atribuir a cada situação uma categoria de frequência e de gravidade, com base nas quais é atribuído um grau de 

risco; 

 Avaliação das consequências de acidentes graves; 

 Estimativa da probabilidade de ocorrência dos acidentes; 

 Definição de factores de redução de risco para cada cenário. 
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As conclusões da análise de riscos realizada foram as seguintes: 

 O nível de risco associado à construção de mais três cavidades subterrâneas nas instalações de armazenagem de 

gás natural do Carriço é classificado como reduzido ou insignificante ou seja, aceitável. 

 A frequência associada às várias situações perigosas que podem ocorrer (nomeadamente roturas de equipamentos 

com a consequente libertação de substância perigosa), apresenta um nível extremamente remoto, o que contribuiu 

significativamente para os níveis de riscos obtidos. 

7 MEDIDAS PROPOSTAS 

A redução dos efeitos ambientais negativos associados à construção das três cavidades para armazenamento subterrâneo 

de gás natural no Carriço e que foram identificados essencialmente para a fase de construção, será conseguida através da 

adopção de medidas adequadas de controlo da obra. 

Este conjunto de medidas constam do Estudo de Impacte Ambiental e referem-se a procedimentos de obra habitualmente 

adoptados pelos responsáveis, os quais se encontram de acordo com a legislação aplicável e os procedimentos e medidas 

propostas para obras desta natureza. 

A redução dos efeitos negativos da obra passa, essencialmente, pela adopção de comportamentos ambientais 

correctos e pela adopção de medidas em obra (ex: rega e humedecimento dos caminhos para evitar o levantamento de 

poeiras, entre outras, nos estaleiros e nos locais de obra) e, ainda, pelo acompanhamento da evolução de alguns aspetos 

ambientais, através de campanhas de monitorização. 

Ao abrigo do artigo 29º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, na sua atual redação, dada pelo Decreto-Lei nº 

197/2005, de 8 de Novembro a Monitorização do Projeto de Construção de Três Cavidades para Armazenamento 

Subterrâneo de Gás Natural no Carriço, da responsabilidade da REN Armazenagem, constará dos seguintes programas 

de monitorização: 

 Monitorização piezométrica e hidrogeológica do aquífero em exploração (sistemas de captação de água para 

lixiviação das Cavidades); 

 Monitorização do estado de conservação biológica de depressões dunares em Osso da Baleia; 

 Monitorização dos efeitos da salmoura nas comunidades bentónicas na zona da praia da Leirosa e da dispersão 

de salmoura no mar; 

No que respeita, em particular, ao património cultural, construído e arqueológico, de acordo com o trabalho de gabinete e 

de campo realizados não se prevê que venha a ser afectado, de forma directa, qualquer dos conjuntos edificados 

identificados, nem  foram identificados vestígios arqueológicos nas áreas de afectação directa dos diversos elementos que 

compõem o projecto pelo que não se prevêem impactes de natureza negativa. No entanto, a existência de uma ligação da 

plataforma das Cavidades TGC–7S e TGC-9S à estrada Guarda do Norte - Guarda do Juncal Gordo, a cerca de 10 m 

Norte de um dos conjuntos de edifícios que formam o núcleo de Guarda do Norte, poderá trazer efeitos negativos 

indirectos que deverão ser acautelados, durante a fase de obra. 

No que respeita à arqueologia, deve referir-se que a existência de uma densa camada de areias, aliadas a uma cobertura  

vegetal densa do terreno, composta por líquenes, algum mato e, fundamentalmente, caruma e folhagem de eucalipto, em 

grande parte da área que foi prospectada no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, pode ter impedido a detecção de 

vestígios arqueológicos mais antigos, situação que deverá ser tida em consideração e avaliada em fase de obra, através 

de trabalhos de acompanhamento arqueológico. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A armazenagem subterrânea de gás natural, como parte integrante do Sistema Nacional de Gás Natural e da Rede 

Nacional de Transporte, Infra-estruturas de Armazenamento e Terminais de Gás Natural Liquefeito, é uma infra-estrutura 

essencial no apoio à segurança de abastecimento de gás natural e do sector eléctrico, à correcta gestão dos recursos da 

rede e das infra-estruturas e na promoção da concorrência e do mercado, estando deste modo em linha com a Estratégia 

Nacional para a Energia (ENE, 2020). 

O projecto de construção de três cavidades para armazenamento subterrâneo de gás natural visa permitir o reforço das 

infra-estruturas do Sistema Nacional de Gás Natural, aumentando a capacidade de armazenamento para fazer face às 

necessidades do sistema, do seu funcionamento e da sua segurança, enquadra-se no âmbito dos contratos de concessão 

para o Armazenamento Subterrâneo de Gás Natural, acordados entro Estado Português e a TRANSGÁS 

Armazenagem S.A. e entre o Estado Português e a REN Armazenagem S.A. e resulta de uma obrigação estabelecida nos 

contratos de concessão. 

O presente Estudo de Impacte Ambiental teve como objectivo cumprir as leis em vigor no que respeita à obrigatoriedade 

de instruir um processo de Avaliação de Impacte Ambiental, tendo em atenção nomeadamente, o definido no número 13 

do Anexo II do decreto-lei nº 197/2005, de 8 de Novembro: “Qualquer alteração, modificação, ou ampliação de projectos 

não incluídos no anexo I e incluídos no anexo II já autorizados e executados ou em execução que possam ter impactes 

negativos importantes no ambiente”.  

A construção das três novas cavidades ocorrerá na freguesia do Carriço, concelho de Pombal, na área das instalações de 

armazenagem subterrânea de gás natural, sendo que até à data já se encontram construídas, e em operação, várias infra-

estruturas. 

Refira-se, aliás, que a caracterização da actual situação ambiental, bem como a avaliação de impactes, teve em 

consideração o facto de se encontrarem já operacionais várias cavidades de armazenamento, bem como as infra-

estruturas associadas à construção e operação do projecto em avaliação (estação de lixiviação estação de gás, condutas 

de transporte de água e salmoura, entre outras). 

É de sublinhar que a utilização dos recursos existentes levou a que o significado dos impactes ambientais identificados 

fosse muito reduzida. Também o facto de as duas cavidades da responsabilidade da TRANSGÁS virem a ser construídas 

a partir de uma plataforma de superfície comum, ocupando menor área, contribuiu para minimizar consideravelmente os 

efeitos negativos associados à sua construção. 

Da avaliação de impactes ambientais realizada, pode concluir-se que os impactes negativos identificados resultarão, 

essencialmente, das actividades associadas à fase de construção, sendo praticamente inexistentes os impactes negativos 

esperados na fase de operação do empreendimento projectado.  

Na fase de operação, as implicações ambientais devidas à ampliação da capacidade de armazenamento subterrâneo de 

gás natural, serão positivas face às que se registariam sem o aumento da capacidade de armazenamento, essencialmente 

no que se refere a aspectos sociais e económicos, de âmbito local, regional e nacional.   

Em síntese, pode concluir-se que não foram identificados impactes negativos que possam, pela sua significância e 

magnitude, inviabilizar o projecto de construção de três cavidades para armazenamento subterrâneo de gás 

natural no Carriço, admitindo-se uma perturbação significativa na fase de construção, mas que cessará com a entrada 
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em operação das cavidades. Já nesta fase, as implicações ambientais serão claramente positivas, face às que se 

registariam sem a construção do projecto. 

Deve realçar-se, contudo, que os principais impactes negativos associados ao empreendimento poderão ser prevenidos, 

evitados ou atenuados, através da adopção de medidas de controlo e gestão ambiental preconizadas no EIA, de que se 

destacam: 

 Execução da obra de acordo com o estabelecido no projecto; 

 Programas de monitorização em curso, particularmente os que se referem aos aspectos ambientais considerados de 

maior sensibilidade. 

Relativamente às infra-estruturas de captação de água e rejeição de salmoura deve manter-se o acompanhamento que 

tem vindo a ser realizado pela Comissão de Acompanhamento Ambiental, composta pela Administração da Região 

Hidrográfica de Centro, I.P., Autoridade Florestal Nacional – Direcção Regional de Florestas do Centro e REN 

Armazenagem. 

Já na fase de operação, á semelhança do que acontece para as cavidades já em exploração, deverá proceder-se ao 

estudo de avaliação e monitorização sísmica das cavidades agora em avaliação. 

Em síntese, da análise efectuada no presente Estudo de Impacte Ambiental pode concluir-se que o projecto ora proposto 

não colide com condicionantes de ordem ambiental que sejam impeditivas da sua implementação, pelo que se considera 

que o projecto é ambientalmente viável, desde que sejam adoptadas as necessárias medidas de controlo e gestão 

ambiental preconizadas neste estudo. 

 

 

Lisboa, Outubro de 2012 
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