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1

O que é o Resumo Não Técnico?

Este Resumo Não Técnico (RNT) faz parte do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), referente ao
Centro Integrado de Gestão de Resíduos (CIGR), tendo este estudo sido realizado entre os meses
de Outubro de 2012 e Maio de 2013. O RNT apresentado consiste numa peça essencial ao
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), que sintetiza e traduz numa linguagem
não técnica os aspectos mais relevantes do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e que dele faz
parte integrante, constituindo um documento essencial para a participação do público em geral.
Este EIA teve como objectivo caracterizar a situação actual da área de implementação do
projecto e sua envolvente, e analisar as possíveis alterações directas ou indirectas sobre o
ambiente durante as fases de implantação e exploração do projecto em estudo. Foram também
apontados os pontos fortes deste projecto e as consequentes medidas minimizadoras aos
possíveis impactes no ambiente.
No caso de pretender obter informações mais aprofundadas sobre os efeitos que o projecto
poderá ter sobre o ambiente e a população deverá consultar o EIA que se encontra disponível na
Câmara Municipal de Chamusca, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da
Região de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) e na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) em
Lisboa.

2

Quem é que se propõe e licencia o projeto?

O Proponente do Projeto é a Ambimed, constituída em 1996. A Ambimed foi a primeira empresa
a ser Licenciada para a Gestão de Resíduos Hospitalares, sendo há mais de desasseis anos líder
de mercado, tendo sido responsável pela introdução no nosso País de conceitos, como o de
“Gestão Integrada de Resíduos”, a “Gestão de Risco associadas às Operações de Gestão de
Resíduos”, a utilização de “Tecnologias Alternativas como a Autoclavagem para o Tratamento de
Resíduos Hospitalares Perigosos” e, o acondicionamento para o transporte de resíduos perigosos
com “Contentorização Homologada (ADR) ”, que de forma segura, através de um processo de
melhoria continua, ambiental e economicamente sustentável, permitiram uma grande dinâmica
e evolução do sector a nível nacional e a nível internacional.
A Factor Social é a entidade responsável pela elaboração do EIA, empresa existente desde 2004
com inúmeros projectos na vertente ambiental.
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As entidades envolvidas no licenciamento deste projeto são a Direcção-Geral de Saúde (DGS) é a
autoridade competente para o Licenciamento, e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que é
a autoridade para Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nos termos da alínea a) do artigo 4º do
Decreto-Lei n.º 85/2005 de 28 de Abril.

3

Quais os antecedentes do projecto no âmbito do Estudo de Impacte
Ambiental?

Este projeto foi já sujeito a uma Proposta de Definição de Âmbito (PDA) em Agosto de 2012, nos
termos da norma técnica relativa à PDA, anexo I da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, tendo
recebido informação da APA, com um parecer favorável e com resumo das condições para o
presente projeto e EIA. Foram também recebidos pareceres das respetivas entidades
consultadas, a saber Direção Geral da Saúde, Câmara Municipal da Chamusca, Junta de freguesia
da Carregueira, Direção Geral de Energia e Geologia, Estradas de Portugal, Instituto para a
Conservação da Natureza e Florestas e Autoridade Nacional para a Proteção Civil.
Os aspectos mencionados na informação recebida e, as condições apontadas nos pareceres das
várias entidades e da APA, sobre a PDA foram contemplados e integrados no presente EIA que se
encontra em fase de Projecto de Execução, sendo as respostas a esse parecer aprofundadas e
reflectidas ao longo da sua elaboração.

4

Porque é necessário o projeto do Centro Integrado de Gestão de
Resíduos?

Devido à falta de capacidade e infraestruturas do país, globalmente na península ibéria e à
salutar concorrência entre operadores de resíduos hospitalares do grupo IV, (de incineração
obrigatória de acordo com o quadro legal nacional em vigor), a realidade atual (e desde há
desaseis anos a esta parte) leva a que, esses resíduos produzidos pelas unidades de saúde
públicas e privadas (bem como outros produtores de resíduos), clientes da Ambimed e de outros
Operadores

de

Gestão

de

resíduos,

sejam

exportados,

(através

de

Movimentos

Transfronteiriços), para serem tratados em instalações noutros países como Espanha, França,
Bélgica e Alemanha e (uma quantidade mais reduzida) para a instalação nacional de incineração.
Esta situação, tem vindo a tornar-se cada vez mais insustentável, ambientalmente e
economicamente, quer para a Ambimed, quer para o país em termos de posição comunitária e
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porque uma parte destes resíduos provêm de Unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde
(SNS).
Com este projeto, uma instalação com as características do CIGR, pretende-se assim atingir
objetivos como:
 Aumento da capacidade de tratamento de resíduos, por eliminação com produção de
energia, no território nacional;
 Responder às necessidades nacionais, para o enquadramento de outros resíduos que, pelas
suas caraterísticas, por necessidade, requisitos técnicos, ou por carência de soluções
específicas ou pontuais, solicitem a incineração como destino final;
 Implantação e licenciamento de uma instalação, que dê resposta às necessidades de
incineração, localizada numa zona central e com uma envolvente, o Eco-parque do Relvão,
que integra a possibilidade de desenvolvimento de sinergias com outros Operadores de
Gestão de Resíduos (OGR).
 Cessar a exportação de resíduos hospitalares do grupo IV e disponibilizar, dentro de
fronteiras, uma solução de incineração para esses e outros resíduos que careçam de
eliminação por essa via;
 Completar a oferta de serviços de “Gestão Integrada de Resíduos Hospitalares” para a
Ambimed e em Portugal, com o tratamento diferenciado de resíduos, nomeadamente o
tratamento dos resíduos hospitalares do grupo III, com risco biológico, por autoclavagem, e
os resíduos do grupo IV por incineração, com a oferta de um sistema privado que permita,
aumentando a competitividade da oferta, beneficiar o cliente final, onde para além dos
produtores privados se incluem as unidades do SNS.
Em suma uma instalação que complete o ciclo de soluções para o tratamento diferenciado de
todos os Resíduos Hospitalares Perigosos e outros equiparados.
Ao dotar o país de uma infra-estrutura como o CIGR de qualidade, equilibrada na sua dimensão e
tipologia de resíduos que integra, com uma gestão sustentável, pode dar ainda uma resposta,
através do princípio da proximidade, a parte dos resíduos incineráveis do país vizinho,
promovendo Portugal, em termos económicos, com mais esta prestação que se afigura como
uma “exportação de serviços”.
O CIGR, promoverá também a criação de postos de trabalho diretos e indirectos, bem como uma
melhoria das condições e da oferta na gestão de resíduos hospitalares, com a inerente redução
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do peso financeiro, que os resíduos representam para entidades públicas e privadas (unidades
de saúde e outras instituições e empresas).

5

Alternativas do projeto

Considerando os diferentes aspetos e justificação do projeto conforme anteriormente descrito,
foram também analisadas alternativas ao projeto e/ou á localização do mesmo, nomeadamente
as consequências decorrentes da sua não concretização e a avaliação de diferentes localizações
como a integração nos locais onde a Ambimed tem já instalações UTRH licenciadas, noutras
zonas do país como o Barreiro, Braga ou Beja.
Nesse sentido, e perante a análise dos diferentes cenários considerou-se que no caso do
Barreiro, não faria sentido localizar ai o CIGR, tendo em conta a proximidade da localização da
infraestrutura do Parque Baia do Tejo (ex-Quimiparque) com a restruturação que actualmente aí
está a decorrer, e dado o seu futuro enquadramento e actual proximidade às zonas habitacionais
também previstas pela entidade gestora do mesmo.
Relativamente a Braga e Beja, embora sejam instalações localizadas dentro de espaços
destinados a OGR, em ambas as instalações estámos perante localizações descentradas, uma a
norte e outra a sul, o que levaria a custos ambientais, energéticos e financeiros acrescidos,
relacionados com o incremento das necessidades de transporte.
Resumindo, foi concluído tendo em conta os diferentes aspectos de âmbito territorial e
geográfico, e outros aspectos relevantes associados também à gestão de resíduos, face á análise
de alternativas, as vantagens técnico-económicas e ambientais, da opção deste projeto para este
local, como:


Localização geográfica estratégica e sem impactes significativos para a instalação do
CIGR;



A integração do projeto num espaço o Eco-Parque do Relvão, onde existe o mais
importante cluster ambiental do país e onde estão já implantadas empresas do setor da
gestão de resíduos, contemplando, sinergias com os vários projectos existentes na zona,
evidentes ao nível do fluxo de resíduos, como as cinzas e as escórias, que são gerados na
exploração do CIGR;



Sendo também um espaço isolado relativamente a aglomerados habitacionais ou
populacionais e com uma área envolvente do próprio aterro alargada;
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A localização territorial central relativamente aos produtores destes resíduos;



A Integração num espaço envolvente destinado a um sistema de gestão de resíduos,
(com um aterro de RSU e outras estruturas relacionadas), infraestruturado e com baixa
sensibilidade de valores ambientais a preservar, designadamente e entre outros nos
domínios geológico, pedológico, da conservação da natureza e paisagístico;



A receptividade e aceitação de mais um projeto no domínio das actividades na área do
ambiente pelas entidades oficiais, locais e pela população;



Uma maior abrangência e um completar do círculo integrado na gestão de resíduos,
tendo em conta as unidades de tratamento de resíduos hospitalares por autoclavagem
que a Ambimed já possui;



Existência de antecedentes de processo de autorização de uma unidade de incineração
semelhante nas proximidades, (embora fora do espaço, infraestruturado destinado ao
CIGR).

Quanto à hipótese de não concretização do projeto ou a opção zero, consideramos que tal não
permite dar resposta, ao nível nacional, à gestão integral dos resíduos hospitalares do grupo IV e
implica a continuação de uma dependência na exportação de resíduos.
Manter esta dependência está neste momento a tornar-se insustentável para a Ambimed,
nomeadamente no que se refere aos custos de exportação e à dependência direta a nível
nacional de uma empresa do estado que é simultaneamente concorrente e fornecedor.
Com a concretização e desenvolvimento do projeto em estudo neste EIA, com o CIGR da
Ambimed, desenvolver-se-á uma solução equilibrada e sustentável, adaptada às necessidades de
soluções para os resíduos a que se destina e, será um projeto feito com investimento
exclusivamente privado. O projeto promoverá também a disponibilização de mais postos de
trabalho diretos e indirectos, bem como uma oferta de serviços de gestão de resíduos para US (e
outras instituições ou empresas) a preços mais competitivos, respondendo em pleno às
necessidades nacionais ao nível da incineração de resíduos hospitalares.
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6

Onde se localiza o projeto?

O projeto insere-se administrativamente no distrito de Santarém, concelho da Chamusca e
freguesia da Carregueira, como se poderá ver no Desenho em Anexo RNT.00.DPJ.01. A um nível
macro, pertence à NUT II da Região do Alentejo e à NUT III da sub-região da Lezíria do Tejo.
Relativamente ao local de implantação do projeto, este será instalado num pavilhão tipo nave
industrial, nas instalações da RESITEJO – Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio
Tejo, dentro do Eco-parque do Relvão, a sudeste da povoação da Carregueira, sendo esta a
povoação mais próxima no concelho da Chamusca, a mais de 4 km de distância, conforme
poderá se verificar no desenho em Anexo de RNT.00.DPJ.02.

7

Como é o projeto?

A instalação ocupa, uma área edificada de 800m2 de uma área total de cerca de 6070 m2,
conforme figura que se segue.
O espaço exterior circundante da instalação destina-se à circulação de viaturas, acessos ao CIGR,
cargas e descargas, e estacionamento de viaturas, ligeiras e pesadas ligadas a toda a logística das
operações de gestão de resíduos hospitalares e ao apoio técnico administrativo, encontando-se
também uma zona para higieneização de viaturas, representando do lado esquerdo do edifício.
A área edificada, um pavilhão, do tipo “nave industrial” será onde se encontram instalados os
equipamentos necessários á laboração do CIGR, nomeadamente o equipamento de incineração e
tratamento dos gases antes da sua emissão para a atmosfera, equipamentos de produção
energética, uma zona operacional de suporte técnico à monitorização de todos os
equipamentos, uma zona social e de apoio administrativo.
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Figura 1 – CIGR da Ambimed Local a instalar-se na RESITEJO

O espaço exterior circundante da instalação destina-se à circulação de viaturas, acessos ao CIGR,
cargas e descargas, e estacionamento de viaturas, ligeiras e pesadas ligadas a toda a logística das
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operações de gestão de resíduos hospitalares e ao apoio técnico administrativo, encontando-se
também uma zona para higieneização de viaturas, representando do lado esquerdo do edifício.
A área edificada, um pavilhão, do tipo “nave industrial” será onde se encontram instalados os
equipamentos necessários á laboração do CIGR, nomeadamente o equipamento de incineração e
tratamento dos gases antes da sua emissão para a atmosfera, equipamentos de produção
energética, uma zona operacional de suporte técnico à monitorização de todos os
equipamentos, uma zona social e de apoio administrativo.
Programação temporal das fases do projeto
Fase de desactivação
Esta fase que poderá ocorrer daqui a vinte anos, terá uma componente essencialmente de
desativação da instalação e de desmantelamento e retirada de todos os equipamentos, produtos
e materiais de mobiliário, etc, do CIGR.
Esta ação, da responsabilidade da Ambimed, terá essencialmente produção de resíduos e de
algumas águas de lavagens. Para esta fase, a Ambimed definiu as medidas (preventivas e outras)
considerando que essas medidas permitirão minimizar e/ou suprir, eventuais riscos de poluição
associados.
Fase de instalação
A fase de instalação, prevê-se que decorra no primeiro quadrimestre de 2014 e, consistirá na
colocação e instalação de todo o equipamento no espaço da Resitejo pavilhão tipo nave
industrial.
Fase de exploração
A fase de exploração está prevista para o segundo trimestre de 2014, após a emissão da
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) ao EIA, Licenciamento da instalação nomeadamente
licenciamento ambiental e a devida realização do comissionamento e testes aos equipamentos.
O CIGR terá uma capacidade máxima de exploração para incineração de resíduos de cerca de
5400 ton/ano, adequada á dimensão e às necessidades do mercado, a saber uma capacidade de
laboração e de tratamento, por incineração, para todos os resíduos hospitalares do grupo IV,
produzidos ao nível nacional, que de acordo com o Plano Estratégico paraos Resíduos
Hospitalates (PERH) em vigor, se estimam para 2016 em 2500 ton/ano e, outros resíduos
equiparados e com afinidades em termos de risco e/ou origens, conforme são adiante
discriminados.
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No quadro seguinte encontram-se resumidamente os tipos de resíduos e respetivas quantidades
estimadas.
Quadro 1- Tipo de resíduos a gerir no CIGR e quantidades estimadas.

PARCIAIS

TIPOLOGIA

(ton/ano)

TOTAIS
(ton/ano)

(4)

RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS (1)

Grupo IV
Grupo III

RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS E OUTROS
(1)
EQUIPARADOS, “RETOMA” OU RECALL
(1)

RESÍDUOS ANIMAIS
SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SPOA) (2)

Resíduos
Medicamentos
Outros
Resíduos animais
e SPOA

2500

1000 (3)
100
500

3600

1250

750
550

550

(1) Classificação de acordo com a Portaria n.º 209/2004 de 3 de Março.
(2) Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1069/2009 de 21 de Outubro.
(3) Resíduos possíveis de importação provenientes de Espanha.
(4) Quantidade prevista de produção para 2016 de acordo com o PERH.

Assim, serão geridos no CIGR, além dos Resíduos Hospitalares (RH) do grupo IV que representam
a maioria (cerca de 65%, mas considerando também os resíduos de medicamentos, na prática
representará de facto 75%), outros resíduos cujas quantidades estimadas são mais reduzidas e,
apresentam um carácter muito pontual (em termos de receção nas instalações e/ou de produção
por parte das entidades ou empresas que os originam), principalmente no que se refere aos RH
do grupo III, que se estima um enquadramento mínimo (de cerca de 1,8%).
O mesmo também se aplica aos, “outros resíduos”, como aqueles que têm como origem os
processos de “retoma ou devoluções” em diversas actividades que possam carecer de soluções
de incineração, assim como as “retomas” de produtos que tenham necessidade de sair dos
circuitos comerciais e de serem eliminados dessa forma. Os resíduos de medicamento e outros
resíduos afins ou equiparados, que careçam de eliminação por incineração, que serão
encaminhados para o CIGR terão como origem, além do Centro de Triagem de Resíduos de
Embalagem e Medicamentos da Ambimed, as Farmácias (comunitárias e hospitalares), as Parafarmácias, agentes e empresas ligadas á industria Farmacêutica, como os cosméticos e
distribuidores, armazenistas da indústrias, e ainda as actividades ligadas á Veterinária e á
Pecuária e ainda os resíduos de medicamentos que possam ser provenientes de sistemas de
“devolução” de medicamentos. Conforme foi já anteriormente referido, designa-se de “Recall” e,
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consiste na “retoma” de produtos ou materiais que, embora tenham dado entrada no mercado
através dos processos de distribuição e comerciais, possam ter que ser “retomados” para
eliminar.
Ainda neste contexto do tratamento por incineração, os resíduos animais e os subprodutos de
origem animal (SPOA), com características M1 e M2 que integram desde cadáveres de animais
de companhia, de zoológico, de circo e selvagens, aos cadáveres de animais de experiência e
ainda de explorações pecuárias. De acordo com os documentos legais as matérias das categorias
1 e 2 são sujeitas a destruição por incineração.
Considerando a dimensão e localização do CIGR, justifica-se equacionar o cenário de integrar aí
também a incineração de SPOA. Trata-se de uma forma de dar uma resposta em termos
quantitativos, de centralidade geográfica e de capacidade de incremento da incineração, que
possa responder às necessidades nacionais, quer para situações pontuais de eventuais picos de
produção de SPOA, que possam ocorrer neste âmbito, como por exemplo, situações assocadas á
BSE ou há gripe das aves ou outras, em que seja necessário dar uma resposta em quantidade e
célere, salvaguardando questões associadas á saúde pública (humana), á saúde animal e ainda
de potenciais problemas ambientais.
Face ao âmbito do projeto, as diferentes operações que ocorrerão no CIGR, englobam
principalmente, processos de gestão de resíduos, nomeadamente a receção, armazenamento
temporário, incineração e todas as ações associadas, conforme figura que se segue e resume as
principais operações.
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Figura 2 - Diagrama Simplificado das Operações do CIGR.

A instalação e os processos ligados ao funcionamento do CIGR, integram um sistema de
incineração de resíduos com produção energética e todos os equipamentos associados,
nomeadamente sistema de tratamento de gases de combustão.
Os resíduos são introduzidos no incinerador de forma automatica, sem manuseamento humano,
num incinerador do tipo rotativo, com engenharia TERMTEC, destinado à incineração de resíduos
de serviços de prestação de cuidados de saúde humana e animal, bem como subprodutos de
origem animal, com uma capacidade de incineração, conforme dito anteriormente, de cerca de
5400 ton/ano,
O modelo do tipo rotativo funciona em contínuo é composto por duas câmaras de combustão,
com retenção de gases durante dois segundos a uma temperatura mínima de 1100ºC conforme
legislação em vigor, sendo o processo que ocorre nelas o da pirólise controlada, com recolha de
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escórias automática e sistema de tratamento de gases de exaustão com consequente
aproveitamento energético.
Na figura que se segue, apresenta-se esquematicamente o diagrama dos processos e sistemas do
CIGR, nomeadamente, todos os processos e equipamentos associados, a forma como se
processarão as operações e, como estão interligados entre si.
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Figura 3 - Diagrama de processos e sistemas do CIGR, incineração, tratamento de gases e recuperação de energia
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A escolha deste tipo de tecnologia, câmara de combustão, rotativa, foi determinada tendo em
consideração as suas vantagens, nomeadamente o efeito de homogeneização que o movimento
rotativo em contínuo possibilita, garantindo que todo o material presente na câmara do
incinerador é sujeita à mesma ação térmica, atingindo as temperaturas necessárias para o
tratamento adequado dos resíduos e possibilitando o tratamento dos resíduos em conformidade
com a legislação em vigor.
O sistema a implementar terá no fim de linha conforme diagrama o sistema de tratamento de
gases do qual será efetuada a sua monitorização conforme a legislação em vigor o exige. Este
sistema de tratamento dos gases de combustão, será efetuado dando cumprimento a todas as
normas e requisitos legais, de forma segura em termos de saúde e com utilização das melhores
práticas ambientais, permite ainda recuperar a energia térmica neles contida e enquadra-la num
sistema de produção de energia elétrica.
A energia elétrica assim produzida por esta instalação, vai servir de sistema de emergência (back
up) da Resitejo.
As operações de exploração ligadas ao sistema de incineração, além do seu funcionamento
propriamente dito, integram as operações de manutenção, conservação e reparação de modo a
assegurar os níveis adequados de segurança, fiabilidade e eficácia na laboração.
Integram-se também no CIGR, as operações realizadas a montante complementares como as
que estão ligadas á logística de transporte dos resíduos desde a sua origem até estas instalações,
realizado por uma frota de viaturas, motoristas e recipientes de acondicionamento de resíduos,
devidamente homologados e licenciados de acordo com os regulamentos nacionais e
comunitários de transporte de mercadorias perigosas por estrada (ADR/RPE).
Quanto aos resíduos produzidos no CIGR, nos diferentes processos e vertentes de laboração nas
instalações, são também armazenados temporariamente e posteriormente encaminhados para
outras empresas licenciadas (dentro do Eco-parque do Relvão), para que possam ser sujeitos
preferencialmente a valorização ou a outro tipo de tratamento, conforme as suas caraterísticas.
No que respeita ao volume de tráfego este representará por dia um movimento de dois veículos
pesados e dois veículos ligeiros que seguirão as vias de acesso ao eco parque recomendadas.
Este espaço acolhe ainda as viaturas de clientes, dos funcionários da empresa ligados direta ou
indiretamente à unidade.
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Elementos afetados pelo projeto

Como já foi referido o projeto integrar-se-á na área da Resitejo, numa instalação industrial,
estando preparada para receber atividades industriais ligadas de forma direta ou indireta à
gestão de resíduos e que será alugada pela Ambimed para instalar o CIGR. Assim, as
consequências negativas que normalmente surgem associadas a atividades de obra, com
particular incidência ao nível do ordenamento do território, das linhas de água, dos solos e das
poeiras, não se verificarão no presente caso.
Em termos paisagísticos os impactes da instalação são nulos pois este encontra-se confinado a
Norte com a estrada de acesso e com um aterro de Resíduos Industriais banais, a Oeste com o
novo Centro de Tratamento Mecânico biológico da Resitejo e a Sul com a nova célula de RSU da
Resitejo.
Os impactes na fase de implantação encontram-se assim grandemente minimizados tendo em
conta que se trata apenas de um aluguer de um espaço já existente e construído para o efeito,
sendo que se deverá ter em atenção o correctop encaminhamento de resíduos resultantes da
implantação do projecto (como por exemplo embalagens das máquinas).
Deste modo, existirá uma primeira fase de implementação e montagem de equipamentos nas
instalações, durante a qual não está previsto qualquer consequência relevante; e uma segunda
fase de exploração durante a qual se prevê a operação da unidade sendo que as consequências
mais relevantes decorrerão das emissões.
O sistema de tratamento a instalar, assegura o cumprimento estrito da legislação aplicável,sendo
na prespectiva de tratamento dos resíduos como de tratamento dos gases de combustão. Foram
também realizados estudos de dispersão de poluentes com os dados meteorológicos, a
topografia específicos da zona, e com as emissões previstas. Os cenários de dispersão analisados
incluíram não só uma analise dos impactos devido só à futura instalação mas igualmente aos
impactes cumulativos de outras instalações, instalados e/ou a instalar.
A partir desses estudos pôde avaliar-se os efeitos estimados da instalação, na qualidade do ar e
comparar com os valores recomendados na legislação ou por organizações de referência como a
Organização Mundial de Saúde.
Desse trabalho conclui-se que os impactes para a qualidade do ar na região, enquadram-se
perfeitamente nos limites e referências citadas. Particularmente importantes são as conclusões
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relativas aos metais pesados e às dioxinas e furanos e que, nos vários cenários indicam uma
influência nula na qualidade do ar.
Mas uma coisa são as emissões ao longo de um período de tempo estimado, um ano no caso, e
outra completamente diferente é o efeito cumulativo dos poluentes ao longo de toda uma vida.
Assim, foi levada a cabo uma análise de risco para a saúde pública das emissões da instalação
nos piores cenários possíveis (por exemplo, avaliar o impacte na saúde de toda a vida de uma
pessoa que vivesse no ponto onde todos os poluentes tivessem o seu valor máximo e se
alimentasse apenas de comida produzida no local) e avaliada a probabilidade de
desenvolvimento de doenças cancerígenas e não cancerígenas. A avaliação efetuada, uma
avaliação de risco multi-exposicional demostra que a estimativa de risco acrescido de doenças
como consequência das emissões da instalação é considerada insignificante (comparando
sempre com os valores internacionais de Referencia (da EPA, por exemplo).
A partir da análise de risco multi-exposional foi estimada a influência das emissões gasosas no
solo, em plantas e animais. Daí foi possível comparar as exposições previstas com os piores
cenários possíveis para esses recetores e avaliar o risco ecológico, com resultados equivalentes
(risco insignificante).
Em conclusão, e tendo em consideração os resultados obtidos para a qualidade do ar, assim
como da análise de risco realizada ao nível da saúde pública, ecologia e solos, pode referir-se
que, uma vez que as concentrações de poluentes emitidos pela instalação se situam muito
abaixo dos valores definidos pelas leis portuguesa, europeia ou recomendados pela Organização
Mundial de Saúde, o CIGR, não implica a ocorrência de efeitos negativos ao nível da qualidade do
ar e saúde pública, componente ecológica e solos).
No que respeita às águas, o CIGR será abastecido pela Resitejo, sendo que a própria Resitejo
como detentora do espaço e das instalações, quem assegurará esse abastecimento. Esta água de
abastecimento não tendo as características de água própria para consumo visto ser retirada de
um furo, servirá apenas nas instalações, todos os processos operacionais e os sanitários.
Posteriormente a água usada entrará na rede de drenagem da Resitejo, e será encaminhado
para a ETAR da própria Resitejo.
Em fase de exploração as principais consequências efetivamente reconhecidas respeitam à maisvalia económica da unidade para o país e para a gestão de resíduos em Portugal. Os impactes
ambientais decorrentes dos transportes diretos e indiretos à instalação devido à sua
insignificância são negligenciáveis.
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Numa perspectiva de validar registar e controlar todos estes estudos e pressupostos, são
propostas diversas medidas de gestão e monitorização que visam avaliar as consequências
efetivas da unidade para o ambiente.
Na verdade, a escolha do local de implantação procurou minimizar os impactes sobre o meio
ambiente: 1) minimizando as deslocações relativas à chegada de resíduos considerando as
Unidades de saúde que correspondem à origem dos mesmos; 2) minimizando as deslocaçãos dos
resíduos durante o processo de tratamento (tendo em conta que existem unidades dentro do
parque); 3) através da altura da chaminé de modo a garantir a diminuição de emissões e os
impactes sobre a qualidade do ar.
Será ainda implementada uma comissão de acompanhamento ambiental do CIGR (que poderá
ser eventualmente integrada com condições, na comissão de acompanhamento ambiental do
eco parque do relvão). Esta Comissão que integrará elementos representativos das diversas
áreas da comunidade, escolhidos por ela própria, terá como finalidade, promover a
transparência do funcionamento da unidade, partilhando os procedimentos operacionais e de
segurança, e aprofundará os resultados das monitorizações ambientais permitindo a troca de
informação e o eventual surgimento de outras medidas de controlo e gestão.
Esta prática é aliás seguida desde 1997, na maioria das outras instalações da Ambimed.
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