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FICHA TÉCNICA 
 
 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto “SOVENA XXI: ENSILAGEM, REFINARIA, 
EMBALAMENTO, ARMAZENAGEM DE PRODUTO ACABADO, ARMAZENAGEM DE ÓLEOS 
VEGETAIS E AZEITES”, de setembro de 2013 e respetivos Aditamento e Elementos 
Complementares, de fevereiro e abril de 2014, foram elaborados pela empresa 
AMBITUDE, Consultoria em Ambiente. 
 
O presente Aditamento ao EIA, de avaliação das alterações introduzidas ao projeto, na 
sequência do pedido de suspensão do respetivo procedimento de AIA (Processo de AIA 
n.º 1086/2013), para reformulação do projeto, foi desenvolvido pela empresa  
AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores, S.A., cuja equipa técnica responsável teve a 
seguinte constituição: 
 
 

COORDENAÇÃO 
Eng.º Rui Coelho 
Dra. Fátima Teixeira 

GEOLOGIA Dra. Fátima Teixeira 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E RESERVA 
ECOLÓGICA NACIONAL Dra. Fátima Teixeira 

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA Eng.ª Helena Ferreira 

QUALIDADE DO AR / ODORES Eng.ª Margarida Collaço 

AMBIENTE SONORO Eng.º Rui Ferreira 

ECOLOGIA  Dra. Susana Baptista 

PAISAGEM Arq. Cruz de Carvalho / Arq. Álvaro Manso 

CARTOGRAFIA / SIG Dr. Jorge Inácio / Tiago Ferreira 
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1. OBJETIVOS DO DOCUMENTO 

O presente documento de aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto 
“SOVENA XXI: ENSILAGEM, REFINARIA, EMBALAMENTO, ARMAZENAGEM DE PRODUTO 
ACABADO, ARMAZENAGEM DE ÓLEOS VEGETAIS E AZEITES”, tem como objetivo a 
análise das alterações introduzidas ao projeto, na sequência do pedido de suspensão do 
procedimento de AIA (Processo n.º 1086/2013), efetuado pela Sovena Oilseeds, 
proponente do projeto, em 2 de junho de 2014, para reformulação do mesmo. 
 
O pedido de suspensão efetuou-se ao abrigo dos n.ºs 2 e 3 do art.º 16º do Decreto-Lei  
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, em resultado do Parecer da Comissão de Avaliação 
(CA) vir a  ser desfavorável à implementação do projeto, pelos impactes ambientais 
significativos que o mesmo induzia nalguns fatores ambientais (ver Parecer da CA no 
Anexo 1). 
 
Nesta situação, e nos termos do n.º 2 do art.º 16º do referido Decreto-lei, deve a 
Autoridade de AIA, ponderar em articulação com o proponente, a necessidade de 
modificação do projeto para evitar ou reduzir os efeitos significativos no ambiente, e 
prever medidas adicionais ambientais de minimização ou compensação. 
 
O proponente decidiu, nesta sequência, apresentar em 2 de junho de 2014, o pedido de 
suspensão do procedimento de AIA, para reformulação do projeto (ofício apresentado no 
Anexo 1), fazendo-se ao abrigo do presente documento a apresentação dos novos 
elementos de projeto e respetiva avaliação ambiental. 
 
De acordo com o nº 3 do art.º 16º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, o 
período de suspensão faz-se por um prazo não superior a seis meses, terminando o 
mesmo, no dia 23 de fevereiro de 2015, de acordo com o ofício de resposta da 
autoridade de AIA ao pedido de suspensão do procedimento (ofício apresentado no 
Anexo 1. 
 
 
 
 
2. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO DA REFORMULAÇÃO DO PROJETO 

2.1 Antecedentes 

O projeto “SOVENA XXI: ENSILAGEM, REFINARIA, EMBALAMENTO, ARMAZENAGEM DE 
PRODUTO ACABADO, ARMAZENAGEM DE ÓLEOS VEGETAIS E AZEITES” foi entregue para 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) na Autoridade de AIA (CCDR 
LVT), em 15 de novembro de 2013, pela DRE LVT, na qualidade de entidade 
licenciadora.  
 
No decorrer da sua análise foram solicitados, em 11 de dezembro de 2013 e em 23 de 
dezembro de 2013, elementos adicionais ao EIA, que após a respetiva apreciação pela 
CA, levaram à declaração da conformidade do mesmo, a 17 de março de 2014. 
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Posteriormente, foram solicitados, em abril de 2014, elementos complementares ao EIA, 
cuja entrega à CA, ocorreu em 29 de abril de 2014.  
 
A consulta pública decorreu entre 25 de março e 14 de abril de 2014 e a 15 de abril de 
2014, ocorreu a visita da CA ao local do projeto. 
 
O projeto, envolvendo um investimento de 40 a 50 milhões de euros, consiste na 
ampliação das instalações da Sovena Oilseeds, num terreno adjacente às atuais 
instalações, através da construção de uma nova refinaria de óleo de girassol com uma 
unidade de embalamento e instalações de armazenagem de produto acabado e de óleos 
crus e refinados e azeites associadas e na construção de mais 7 silos metálicos para 
armazenamento de sementes e farinhas. 
 
Em termos administrativos, o projeto localiza-se na União de Freguesias de Almada, 
Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, concelho de Almada. Os silos metálicos previstos, 
irão localizar-se na extremidade Oeste da instalação existente, localizam-se contudo já 
na União das freguesias de Caparica e Trafaria. 
 
O projeto apresentado tinha ainda como projetos complementares: 
 

• uma intervenção sobre a linha de água existente na área de implantação do 
acesso à nova instalação, prolongando a canalização atualmente existente da 
linha de água até ao início da área de estudo, e trecho final, a jusante, a manter a 
céu aberto; 
 

• uma subestação 60/30 KV a instalar junto da portaria das instalações 
 
 
No seu Parecer final, datado de maio de 2014, a CA pronunciou-se pela emissão de 
parecer desfavorável ao projeto, em face da avaliação realizada ter conduzido e, de 
acordo com a nova metodologia expressa no art.º 18º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 
31 de outubro, a um Índice de Avaliação Ponderado de valor “5”, correspondente a um 
parecer desfavorável ao projeto. 
 
Para esta situação, e conforme a análise e conclusões do Parecer da CA, contribuem de 
forma decisiva os impactes negativos significativos identificados na Paisagem, Recursos 
Hídricos Superficiais e Reserva Ecológica Nacional (REN) /Geologia e cujos aspetos 
principais de impacte são seguidamente identificados. 
 
Relativamente à Paisagem, considerou a CA que face à localização do projeto, num vale 
pertencente ao conjunto das arribas entre a Trafaria e o Cristo-Rei, com vistas sobre o rio 
e foz do Tejo, sobre Lisboa e a Costa do Sol, e sendo também um local com forte 
relevância de enquadramento e cenografia do rio Tejo, de Lisboa e da sua principal zona 
monumental, o projeto, pela sua implantação e pelo seu volume, adensaria a massa já 
fortemente caracterizada com intrusão visual grave, e influiria na diminuição da qualidade 
visual de toda a área, provocando um impacte negativo muito significativo. 
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Apesar de não existir uma regulamentação com força legal específica para a paisagem, a 
CA apontou ainda para a existência de diagnósticos e diretrizes para integração nos IGT 
municipais, emanadas do PROTAML e do Estudo Estratégico de Almada Poente, que 
identificam as edificações industriais já existentes como intrusões visuais que diminuem a 
qualidade visual da paisagem. 
 
Neste sentido, pode concluir-se que para a reformulação do projeto, deve assim intervir-
se na diminuição da intrusão visual das novas instalações na paisagem, nomeadamente 
por via da redução da volumetria / adensamento da “massa” visual criada pelos novos 
edifícios. 
 
Em termos dos Recursos Hídricos Superficiais, considerou a CA que a ação proposta 
no projeto, de canalizar parte da linha de água existente no limite Este da área a 
intervencionar (numa extensão de 210 metros), para a criação do novo acesso à unidade 
industrial, não era aceitável, uma vez que essa ação não se configura como uma medida 
de conservação e reabilitação da rede hidrográfica que promova a requalificação e 
renaturalização das linhas de água, prevista na Lei da Água, considerando-se este um 
impacte, negativo, muito significativo, permanente e não minimizável. 
 
Relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN), o projeto prevê a ocupação de 
áreas classificadas como de “Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de 
proteção”, “Áreas com elevado risco de erosão hídrica do solo”, “Áreas com risco de 
erosão” e “Cursos de água e respetivos leitos e margens”, considerando a CA, após a 
análise dos impactes do projeto sobre as funções das áreas classificadas como REN, 
que: 
 

• em termos estratégicos de preservação das funções dos estuários no seu todo, a 
artificialização das áreas envolventes, e em especial das suas margens, mesmo 
quando pequena, implica uma alteração da capacidade de proteção do plano de 
água por estas áreas, por deixarem de assegurar a dinâmica dos processos 
físicos e biológicos associados a estes interfaces flúvio-marinhos; 
 

• a artificialização de parte da linha de água, mesmo garantindo a capacidade de 
vazão, afetará de forma irreversível grande parte das suas funções ecológicas, 
transformando-a, neste troço, numa conduta, induzindo impactes negativos, muito 
significativos e não minimizáveis, por alterarem todo o sistema; 
 

• nas áreas de instabilidade de vertentes, com base na informação disponibilizada e 
da apreciação técnica efetuada, conclui-se que o projeto induz impactes 
negativos, significativos, não garantindo a estabilidade das áreas a intervencionar 
e das áreas envolventes, nem a salvaguardada da segurança de pessoas e bens. 

 
 
Neste sentido, pode concluir-se assim também que a reformulação do projeto deve assim 
evitar qualquer artificialização da linha de água, sendo que a solução proposta deve 
também ter em conta as funções dos ecossistemas da REN que abrangem para além da 
linha de água, as vertentes da envolvente e os fenómenos de instabilidade das mesmas. 
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Os restantes fatores ambientais foram identificados pela CA como tendo impactes 
negativos pouco significativos, caso dos Solos e Usos do Solo, Ambiente Sonoro. 
Qualidade do Ar / Emissões, Recursos Hídricos Subterrâneos e Resíduos.  
 
Na Socioeconomia o projeto é considerado como tendo um valor estratégico associado 
a diferentes aspetos, e que se reflete em impactes positivos muito significativos, 
nomeadamente pela: 
 

• presença do Terminal de Graneis Alimentares de Palença, viabilizando uma 
melhoria do seu desempenho produtivo e comercial, permitindo efetuar cargas e 
descargas de navios e expedir matérias primas e produtos por via marítima, com 
situação geograficamente privilegiada e servida por um corredor de águas 
profundas; 
 

• instalação da unidade de Refinação de Óleos de girassol, atualmente existente 
nas instalações do Barreiro, evitando-se assim o transporte rodoviário de óleo cru 
de girassol de Almada para o Barreiro, retirando cerca de 5000 camiões/ano a 
circular entre estas localidades; 
 

• transferência das atuais unidades de Embalamento de óleos e azeites do Barreiro 
para Almada, retirando-se cerca de 3000 camiões/ano de óleo de soja refinado a 
circular entre Almada e Barreiro, associando em Almada 130 postos de trabalho 
diretos e 150 indiretos; 
 

• instalação de 7 silos metálicos que visam ultrapassar o principal constrangimento 
à atividade da Sovena Oilseeds Portugal relativamente à limitada capacidade de 
armazenagem de matéria-prima, que resulta atualmente no armazenamento em 
armazéns externos que obriga à movimentação nas vias circundantes de 3000 a 
4000 camiões/ano. 

 
 
Em termos de Ordenamento do Território, que é também um descritor detalhadamente 
analisado no Parecer, consideram que o projeto não vem ao encontro das preocupações 
e objetivos preconizados no PROT AML, nomeadamente no que respeita à valorização 
ambiental e paisagística e à compatibilidade / coexistência das funções no espaço 
urbano, bem como à afetação das áreas livres para uso público, de desafogo e remate do 
tecido urbano. 
 
Quanto ao Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo (POE Tejo), e apesar de este 
plano ainda não estar publicado, é possível verificar que a proposta de POE Tejo não 
identifica nem prevê a possibilidade de implantação de uma unidade de caráter industrial 
neste local ou mesmo a ampliação da existente. 
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Quanto ao PDM verifica-se que o mesmo não se encontra em vigor para a área do 
projeto, pois foi excluída da sua ratificação, por força da aplicação do Plano Integrado de 
Almada. No entanto, verifica-se que o projeto se insere em “Espaços Não Urbanos” - 
“Espaços Culturais e Naturais”, os quais pretendem privilegiar a proteção dos recursos 
naturais ou culturais e a salvaguarda dos valores paisagísticos, nomeadamente os da 
REN, de elevada beleza natural e sensibilidade ecológica, ou que enquadram edifícios ou 
conjuntos classificados, que devem ser mantidos com as suas características essenciais. 
 
 
 
 
2.2 Justificação da Reformulação do Projeto  

Da análise do Parecer da CA pode assim concluir-se que o projeto tendo impactes 
positivos socioeconómicos muito significativos, tem contudo na solução técnica 
apresentada para a sua implantação no terreno, impactes negativos significativos nalguns 
aspetos ambientais de maior sensibilidade, e que caraterizam o local de forma mais 
particular e que não foram devidamente acautelados com a solução de projeto 
apresentada. 
 
Esses impactes decorrem da artificialização de parte da linha de água presente no local 
para a criação do novo acesso à unidade industrial, da interferência com a estabilidade 
das vertentes das áreas a intervencionar e das áreas envolventes, e da elevada intrusão 
visual das instalações que pela sua altura e volume, adensaria a massa já fortemente 
caracterizada com intrusão visual grave, e influiria na diminuição da qualidade visual de 
toda a área. 
 
Considerou-se assim que a reformulação do projeto tendo em conta os aspetos acima 
identificados poderá minimizar os impactes negativos significativos acima identificados e 
promover assim uma melhor integração da nova unidade na paisagem, cujo investimento 
económico é reconhecido de valor estratégico e com impactes socioeconómicos muito 
significativos. 
 
A Sovena, pertencente à Nutrinveste, é atualmente o maior extrator de sementes 
independente da Europa, o segundo maior operador mundial de azeites, o maior 
operador ibérico de óleos e azeites embalados e a maior indústria extratora de sementes 
oleaginosas independente da Europa.  
 
Com fábricas em Portugal, Espanha, Estados Unidos e Tunísia e uma presença 
comercial em mais de 70 países, a Sovena tem um volume de vendas de 800 milhões de 
Euros, tendo apresentado um crescimento sustentado de 20% por ano na última década. 
Em 2010, após investimento no Projeto Terra, a Sovena criou as condições para rápida 
concretização do desenvolvimento de 10.000 ha de olival em Portugal. 
 
A Sovena é assim líder em Portugal nos mercados de azeite e óleos vegetais com as 
suas marcas próprias e com a produção das marcas próprias das principais cadeias de 
distribuição em Portugal. Adicionalmente, esta plataforma concentra a produção e 
exportação de cerca de 60 milhões de litros de azeite e óleos vegetais embalados para o 
Brasil, África, Europa e Ásia. 
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Nestes termos, a reformulação do projeto, foi assim orientada segundo dois aspetos 
principais, por um lado, tendo em vista a minimização dos impactes negativos 
significativos identificados, e por outro propondo medidas adicionais de minimização e 
compensação que possam contribuir para a melhor inserção da nova unidade e 
promoção da envolvente, face ao contexto particular da zona e ao seu valor ambiental. 
 
Nesta reformulação e para minimização da intrusão visual na paisagem, houve assim a 
preocupação em desenvolver uma nova solução de layout e de arquitetura que 
minimizasse os impactes paisagísticos pela redução da área de ocupação, volumetria e 
altura exposta dos edifícios, de modo a que o conjunto se possa integrar melhor na 
paisagem e na encosta e que tenha um menor impacte visual para a paisagem 
envolvente, em particular da que lhe fica fronteira, em especial da zona monumental da 
cidade de Lisboa. 
 
Face aos aspetos que se relacionam com os recursos hídricos superficiais e as áreas de 
Reserva Ecológica Nacional, o novo layout, em particular o do acesso, procurou 
minimizar ou mesmo evitar alguns dos anteriores impactes sobre os ecossistemas da 
REN presentes e respetivas funções, nomeadamente sobre a linha de água, evitando 
qualquer interferência sobre a mesma e a artificialização anteriormente prevista. O 
mesmo aconteceu na redução das potenciais situações de instabilidade nas vertentes, 
onde o projeto, face ao espaço disponível, procurou um maior afastamento à encosta e 
previu novas medidas para a minimização da instabilidade das vertentes das e proteção e 
segurança das instalações. 
 
A reformulação do projeto que se apresenta no capítulo seguinte foi assim desenvolvida 
na procura da redução dos principais impactes do presente anterior e com o objetivo de 
se constituir como uma solução globalmente mais favorável. 
 
 
 
 
3. METODOLOGIA SEGUIDA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO 

O objetivo do presente documento é efetuar a apresentação e avaliação ambiental dos 
aspetos fulcrais reformulados no projeto para a anulação ou minimização dos efeitos 
indesejáveis identificados no Parecer da CA, bem como identificar as medidas adicionais 
para a minimização e compensação dos impactes negativos. 
 
Adicionalmente e de acordo com o exposto no Parecer, que inclui também a análise aos 
pareceres técnicos das entidades públicas, pretende-se igualmente colmatar/melhorar 
algumas insuficiências ou esclarecimento de situações de impacte identificadas nalguns 
descritores, de modo a que a continuidade do processo, possa ser dotada de todos os 
elementos que permitam uma adequada avaliação por parte da CA. 
 
A reformulação do projeto e sua avaliação ambiental envolveram assim as seguintes 
etapas de trabalho: 
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− Analise detalhada do Parecer da CA, de forma articulada entre os vários 

intervenientes (proponente e equipas projetista e de ambiente), para identificação 
dos pontos fulcrais dos aspetos ambientais que importa resolver ou minimizar e da 
forma como o projeto os poderá atender; 
 

− Visita conjunta ao local do projeto, para perceção mais objetiva da zona, da forma 
de desenvolvimento do anterior projeto e das alterações a estabelecer; 

 
− Analise detalhada do EIA e da sua confrontação com o que é identificado no 

Parecer da CA como suscetível de esclarecer / completar na nova avaliação de 
impactes; 
 

− Análise do projeto alterado (layout base e simulações) e sua comparação com o 
anterior, tendo em vista a avaliação da sua adequação face aos objetivos de 
minimização ambiental. Descrição das alterações e sua comparação com o 
anterior projeto para integração no relatório ambiental; 

 
− Demonstração de como as alterações introduzidas no projeto, vão anular ou 

minimizar os efeitos indesejáveis identificados no Parecer, considerando os 
descritores ambientais mais sensíveis; 

 
− Análise dos impactes cumulativos associados ao projeto reformulado; 

 
− Identificação de medidas para evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos 

tendo em conta o projeto reformulado e as observações do Parecer da CA; 
 

− Definição do plano geral de monitorização ambiental revisto face ao projeto 
reformulado e observações do Parecer da CA; 

 
− Elaboração do relatório final, previamente analisado e revisto pelo proponente. 

 
 
Tendo por base o Parecer da CA e as alterações introduzidas ao projeto, os descritores 
ambientais a analisar correspondem assim aos seguintes, onde previamente em cada um 
deles será feita uma justificação do âmbito da análise a realizar: 
 

• Geologia 

• Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água 

• Qualidade do Ar / Odores 

• Ambiente Sonoro 

• Ecologia  

• Paisagem 

• Ordenamento do Território e Reserva Ecológica Nacional 

• Património.  
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O presente documento de avaliação das alterações efetuadas ao projeto, encontra-se 
assim, estruturado nos seguintes capítulos: 
 

1 – Antecedentes e Enquadramento 

2 – Memória Descritiva e Justificativa das Alterações de Projeto 

3 – Avaliação de Impactes das Alterações Introduzidas no Projeto 

4 – Medidas de Minimização e Compensação de Impactes Ambientais 

5 – Monitorização 

6 – Conclusão 

 
Em anexo integra-se toda a informação de apoio e de cariz mais técnico. 
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CAPÍTULO 2 – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DAS ALTERAÇÕES 

DE PROJETO 
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1. ENQUADRAMENTO DO PROJETO E DOS PRINCIPAIS ASPETOS 

CONSTITUINTES 

O projeto Sovena XXI refere-se à ampliação da instalação industrial detida pelo Grupo 
Sovena em Palença de Baixo, Almada, onde associado à exploração do Terminal de 
Graneis Alimentares, se realiza a extração de óleos vegetais brutos de girassol, colza e 
soja, refinação de óleos de soja e colza e produção de biodiesel e se pretende, agora, 
com o presente projeto instalar a refinaria de óleo de girassol atualmente localizada no 
Barreiro, bem como as infraestruturas de armazenamento e embalamento também aí 
localizadas. 
 
Esta ampliação consiste assim numa relocalização da atividade desenvolvida pela 
Sovena no Barreiro, tendo em vista uma otimização dos recursos da empresa, pela 
concentração das atividades nesta zona da margem sul do Tejo, de modo a poder 
beneficiar da localização estratégica associada à presença do terminal portuário. Desta 
localização conjunta pretende-se também uma maior eficiência nas operações, uma vez 
que se tratando de atividades complementares, a existência de instalações em diferentes 
locais, implica uma movimentação diária e constante de um elevado número de 
transportes entre as unidades de Almada e do Barreiro, que se cifram num tráfego global 
anual de cerca de 8 000 camiões. 
 
A ampliação vai permitir assim aumentar a capacidade de refinação de óleos alimentares, 
de 240 ton/dia, para 690 ton/dia, ou seja, um aumento de 450 ton/dia. 
 
Associado à transferência da refinaria, haverá também a deslocalização, do Barreiro para 
Almada, das instalações de armazenagem de óleos crus, óleos refinados e azeites que 
se traduzem num aumento de capacidade de armazenagem em Almada, de 13 860 m3. 
 
Em termos de armazenagem de sementes e farinhas para alimentar o processo 
produtivo, haverá também um aumento de capacidade em mais 40 000 m3, por via da 
instalação de mais sete silos, que permitem passar de uma atual capacidade de  
186 000 m3 para 226 000 m3. Com esta concentração evita-se também o atual recurso a 
armazéns arrendados no exterior e todos os transportes associados a essa situação  
(4 000 veículos/ano). 
 
A unidade de embalamento e armazenagem de produtos acabados, atualmente 
localizada no Barreiro, será também para aqui transferida. 
 
As novas instalações ficarão todas situadas adjacentemente às atuais instalações (lado 
nascente), sendo exceção, os sete novos silos, os quais se posicionarão na continuidade 
da bateria de silos existente, na parte oeste das instalações. 
 
A acessibilidade às novas instalações será feita por um novo acesso a construir. 
 
Para a alimentação elétrica recorrer-se-á à construção de uma nova subestação, a qual 
constitui um projeto complementar, tal como, o projeto do novo acesso.  
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Nos termos do quadro legislativo definido pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, relativo ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) dos projetos 
públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, o 
presente projeto foi assim sujeito a avaliação tendo em conta a alínea a) do n.º 7 (caso 
geral) do Anexo II do referido decreto-lei: “Produção de óleos e gorduras animais  
e vegetais com capacidade ≥ 400 ton./dia de produto final para óleos e gorduras 
vegetais”. 
 
O projeto Sovena XXI trata-se de uma operação estratégica para a empresa Sovena, cuja 
atuação, como se viu anteriormente, extravasa claramente o âmbito nacional. A 
ampliação das instalações existentes, que se localizam no local há mais de quarenta 
anos, consiste num aumento de 1,9 ha, que representam menos de 20% do perímetro 
industrial existente (10,1 ha) e cujas componentes alteradas são de seguida identificadas 
e enquadradas. 
 
 
 
 
2. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS AO PROJETO 

2.1 Enquadramento Geral e Justificação das Alterações do Projeto Face aos 
Impactes Ambientais Negativos Anteriormente Verificados 

Na sequência do enquadramento feito no capítulo anterior, as alterações efetuadas ao 
projeto inicialmente apresentado para procedimento de AIA e, que seguidamente se 
descrevem, pretendem dar resposta às situações identificadas no Parecer da CA como 
responsáveis por causar efeitos negativos significativos no ambiente do local e sua 
envolvente. 
 
Com as alterações efetuadas pretendeu-se assim e, face aos vários condicionamentos 
presentes, reduzir ou se possível evitar os principais impactes negativos do projeto 
identificados no Parecer da CA e, que ocorrem na Paisagem, nos Recursos Hídricos 
Superficiais e ainda nos ecossistemas definidos para a zona no âmbito da Reserva 
Ecológica Nacional, sobretudo relacionados com a instabilidade de vertentes (Geologia) e 
interferência na linha de água presente no local, contribuindo assim para uma melhor 
integração global do projeto na zona e nos objetivos de preservação e recuperação dos 
seus recursos naturais e culturais. 
 
Os principais aspetos negativos associados ao anterior projeto, como responsáveis por 
efeitos negativos significativos no ambiente, e as soluções gerais apresentadas no 
presente projeto, para a sua redução ou eliminação, encontram-se resumidas no quadro 
seguinte, sendo após isso, descritas e enquadradas de forma mais fundamentada e com 
o apoio das peças desenhadas ilustrativas da anterior e atual situação. 
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Quadro 1 – Alterações Efetuadas ao Projeto para Evitar / Minimizar os Efeitos Negativos 

Significativos Sobre o Ambiente 

Fator Ambiental 
Principais efeitos negativos 

da anterior solução de projeto 
constantes do parecer da CA 

Alterações efetuadas no projeto para 
minimizar/evitar/compensar os principais 

impactes negativos 

PAISAGEM 

Grande adensamento de 
construção e volumetria dos 
edifícios na encosta virada ao 
Tejo, com uma intrusão visual 
muito notória, em particular 
sobre a margem norte e a zona 
monumental da cidade de 
Lisboa, no eixo Alcântara-
Belém.  

• Alterações do layout do projeto, com novo 
posicionamento dos edifícios e redução de áreas 
de ocupação ao mínimo operacionalmente 
possível e integração de atividades em edifícios 
da área industrial existente: 615 m2 da área da 
refinaria, a localizar na área industrial existente 
(edifício de pré-tratamento de óleos para biodiesel 
que será reconfigurado); 385 m2 da área afeta aos 
4 tanques de crús, anteriormente localizados junto 
à base da encosta montante e que agora se 
localizam na zona da antiga fábrica de extração de 
girassol. O acesso foi também reformulado 
nomeadamente, em termos de posicionamento 
desenvolvendo-se no essencial sobre um caminho 
em terra batida na base da encosta, tendo 
também um perfil transversal mais reduzido de 
10,5 m para 8,4 m. 
Desta situação resulta uma diminuição geral de  
2 110 m2 de área de ocupação face à anterior 
solução de projeto. 

• Redução geral da volumetria dos edifícios e da 
altura exposta dos edifícios visualmente mais 
impactantes: armazém de produto acabado de 
78,80 m para 69,00 m e refinaria de 72,30 m para 
70,30 m. 

• Nova solução de inserção do projeto na relação 
com as vertentes viradas ao Tejo e à linha de 
água e do respetivo enquadramento paisagístico. 

• Nova solução de projeto para o acesso que foi 
relocalizado, passando a desenvolver-se 
adjacentemente à linha de água e com a qual se 
estruturou uma relação de integração e de 
recuperação biofísica, da mesma, como medida 
compensatória do projeto. 

RECURSOS 
HÍDRICOS / 
(ECOLOGIA) 

Interferência direta com uma 
linha de água, que drena 
diretamente para o Tejo através 
da artificialização de parte do 
seu troço para a implantação do 
novo acesso e cuja ação é 
contraditória com os objetivos 
definidos na Lei da Água, 
quanto à conservação e 
reabilitação da rede hidrográfica. 

• Alteração da localização do acesso, com a sua 
deslocação para a vertente poente da linha de 
água, aproveitando para o efeito a faixa onde se 
desenvolve um caminho em terra batida que 
culmina na área de projeto e que atualmente serve 
também de acesso às hortas informais que 
ocorrem nesse lado da encosta virada ao Tejo. A 
linha de água não sofre assim qualquer 
intervenção, fazendo-se o alargamento do 
caminho existente, necessário para a nova via, 
para o lado da encosta. 

• No projeto foram contempladas medidas de 
minimização que pretendem contribuir para a 
manutenção da conetividade ecológica transversal 
à via, com introdução de passagens hidráulicas e 
de passagens de fauna ao longo do traçado da 
via. 

(Cont.)
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(Cont.) 

Fator Ambiental 
Principais efeitos negativos 

da anterior solução de projeto 
constantes do parecer da CA 

Alterações efetuadas no projeto para 
minimizar/evitar/compensar os principais 

impactes negativos 

RECURSOS 
HÍDRICOS / 
(ECOLOGIA) (Cont.) 

(Cont.) 

• A implantação do acesso faz-se também num 
processo de articulação com a linha de água e de 
implantação simultânea de medidas 
compensatórias tendo em conta o atual estudo de 
grande erosão do leito dominância de espécies 
infestantes na galeria ripícola e necessidade de 
limpeza pela grande deposição de resíduos. 

RESERVA 
ECOLÓGICA 
NACIONAL  

Ocupação de áreas 
classificadas como REN, com 
afetação de algumas das suas 
principais funções, 
nomeadamente: 
• das funções ecológicas da 

linha de água presente no 
local, dada a artificialização 
prevista pelo entubamento 
de parte do seu traçado; 

• na instabilidade das 
vertentes com situações 
potencialmente negativas e 
geradoras de risco para 
essas mesmas áreas e para 
as pessoas e bens, pela 
localização de componentes 
de projeto em áreas de 
potencial maior 
vulnerabilidade. 

• Relativamente às funções desempenhadas pela 
linha de água presente no local e que drena para 
o Tejo, será assegurada a continuidade do seu 
escoamento no leito natural e a céu aberto, uma 
vez que a localização do acesso foi alterada, 
deixando de haver qualquer intervenção direta 
sobre a linha de água. O acesso desenvolve-se 
agora na encosta, ao longo de um caminho de 
terra batida existente.  

• Complementarmente e de modo a reabilitar 
ambientalmente esta linha de água, atualmente 
afetada pela deposição de resíduos e colonizada 
por vegetação infestante (caniços), ir-se-á 
promover, como medida compensatória do 
projeto, a sua recuperação biofísica através da 
limpeza e plantação de espécies autóctones e 
típicas das linhas de água que ajudem também a 
reduzir a forte erosão que os taludes da mesma 
apresentam; 

• Relativamente às encostas e à diminuição de 
potenciais situações de instabilidade nas mesmas, 
bem como, na promoção de uma maior segurança 
das próprias instalações industriais, os edifícios 
foram afastados o mais possível das zonas de 
declives acentuados da encosta virada ao Tejo e 
deslocaram-se os tanques anteriormente 
localizados junto à base da encosta para o espaço 
da antiga extração da Fábrica de extração de 
girassol; 

• Nas áreas de circulação viária, envolventes aos 
edifícios a nascente e a norte, optou-se por uma 
solução construtiva diferente, com menor 
intervenção na encosta e impacte visual. No lugar 
do tradicional muro em betão armado, propõe-se 
uma laje “solta” apoiada em pilares circulares, 
rematada pelos elementos de uma grande grelha 
metálica, que se irá revestir com vegetação 
adequada a este fim, deixando antever 
pontualmente o desenvolvimento do terreno 
natural, procurando-se desta forma e com uma 
reduzida mobilização de terras, rematar e pousar 
no terreno de forma menos intrusiva. 
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2.2 Descrição das Alterações 

Como se verifica da análise do quadro anterior, houve assim uma alteração geral do 
projeto que vem dar resposta às questões levantadas pelo parecer da Comissão de 
Avaliação, com uma nova proposta de distribuição do projeto no espaço e da solução 
arquitetónica, nas suas componentes formais e funcionais, e mantendo todos os usos e 
valências pretendidas e inerentes ao Projeto Sovena XXI. 
 
Para a visualização comparada das alterações na FIG. 1 apresenta-se o esquema de 
distribuição das instalações no espaço entre o anterior projeto e o atual projeto; na FIG. 2 
apresenta-se a alteração geral ao esquema de usos por via do novo layout, comparando-
o com o antigo e nas FIG. 3 e FIG. 4 apresenta-se uma sobreposição do projeto antigo / 
novo projeto, sobre levantamento topográfico e sobre fotografia aérea, no que diz 
respeito às áreas ocupadas pela parte industrial e respetivo acesso. 
 
No esquema seguinte e para uma primeira perceção, apresenta-se a implantação geral 
do projeto alterado (área industrial e acesso) face à linha de água e envolvente 
topográfica. 
 
 

 
Esquema Geral de Inserção do Novo Projeto no Local 
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Esta nova solução de projeto fez-se à custa da redução das áreas de construção e de 
implantação, assim como de volume das construções, sem colocar em causa a 
viabilidade e a sustentabilidade do mesmo, mas que implicou contudo uma diminuição da 
capacidade de armazenagem no armazém de produto terminado e nas salas de 
embalamento, agora com menos uma linha, a supressão de um cais de expedição e a 
deslocalização da refinaria e dos 4 tanques de crus para edifícios existentes a remodelar, 
no interior do perímetro industrial existente. Também o acesso foi alterado, tendo uma 
nova localização na base da encosta poente da linha de água e deixando de se 
desenvolver sobre a linha de água. 
 
Os aspetos mais relevantes da nova solução são em síntese, os seguintes: 
 

1. Alteração do local de implantação da Refinaria, que passará a integrar um edifício 
existente do lado das atuais instalações fabris da Sovena (edifício de pré-
tratamento de óleos), com reformulação, adaptação e ampliação para o efeito, 
considerando que da área total da refinaria, apenas cerca de 40 m2 ficarão 
implantados do lado do terreno a afetar à Sovena XXI, na extremidade norte do 
parque de tanques (agora reduzido na sua largura), definido ao longo do limite 
entre os dois terrenos. No edifício da área industrial existente ficarão os restantes 
615 m2 de área da refinaria (FIG. 1). 

Procedeu-se também à mudança de localização dos 4 tanques de crus 
anteriormente propostos do lado da Sovena XXI, na base da encosta a montante, 
para o espaço das instalações atuais, a implantar no local da antiga fábrica de 
extração de girassol, deixando assim livre essa área junto à base da encosta  
(FIG. 1). 

 

2. A consequência principal e fundamental desta alteração, foi não só, o ter permitido 
deslocar todo o conjunto edificado para poente, evitando a proximidade à linha de 
água e às zonas de maior pendente (FIG. 3 e FIG. 4), como permitiu ainda evitar a 
sobreposição do edifício do armazém com o edifício do embalamento, agora 
dispostos lado a lado (FIG. 2), reduzindo assim muito significativamente e de forma 
expressiva, o impacto volumétrico destas construções e de todo o conjunto em 
geral, face ao cenário natural envolvente e às encostas que lhes servem de écran 
de enquadramento. 

 
 

3. Houve ainda a redução na dimensão (comprimento) dos edifícios do armazém e do 
embalamento, como forma de aumentar a distância às encostas voltadas a norte e 
às zonas de maior sensibilidade e fragilidade geológica (FIG. 2, FIG. 3 e FIG. 4). 
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FIG. 1 – Comparação Projeto Antigo / Novo Projeto: Distribuição no Espaço  
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FIG. 2 – Comparação Projeto Antigo / Novo Projeto: Esquema de Usos 
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FIG. 3 – Áreas de Nova Ocupação do Espaço: Sobreposição do Projeto Antigo / Novo 
Projeto 
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FIG. 4 – Sobreposição do Projeto Antigo / Projeto Novo: Fotografia Aérea 
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4. A nova disposição funcional e construtiva foi acompanhada de uma fragmentação 
dos volumes, resultando numa imagem geral de conjunto com menos presença e 
impacto, reforçada por um tratamento plástico dos edifícios baseado na definição e 
criação de diferentes superfícies e planos, com diferentes cores e texturas, 
podendo alguns suportar soluções de paredes “verdes” plantadas com vegetação 
trepadeira e decumbente, suportadas e suspensas em grelhas e treliças metálicas 
(ver alçados e vista gerais / perspetivas nos Desenhos 6.01 a 6.04 e Desenhos 
4.13 a 4.16 – Arquitetura no Anexo 2.1). 

Também na envolvente dos edifícios, com particular atenção ao lado norte, se 
criaram grandes bolsas arbóreo/arbustivas, que atenuam a presença do novo 
edificado de quem o avista do exterior, quer de quem está em Lisboa, quer de 
quem faz a travessia da ponte (Desenho 6.03 – Arquitetura no Anexo 2.1). 

 

5. Nesta zona, mais propriamente nas áreas de circulação viária, envolventes aos 
edifícios a nascente e a norte, optou-se por uma solução construtiva diferente, com 
menor impacto visual e que é visível nos Desenhos do Alçado Norte (Desenho 
4.14) e Alçado Nascente (Desenho 4.15). No lugar do tradicional muro em betão 
armado, optou-se por uma laje “solta” apoiada em pilares circulares, rematada 
pelos elementos de uma grande grelha metálica, que se irá revestir com vegetação 
adequada a este fim, deixando antever pontualmente o desenvolvimento do 
terreno natural, procurando-se desta forma e com uma reduzida mobilização de 
terras, rematar e pousar no terreno de forma menos intrusiva. 

 

6. Da mudança de localização dos 4 tanques de crus anteriormente propostos do 
lado da Sovena XXI, junto à base da encosta montante, para o espaço das 
instalações atuais, essa área junto à base da encosta foi deixada livre, mas será 
contudo rematada por um muro de contenção em betão armado, ao longo do 
arruamento de acesso desde a cota de chegada (49,80), até à cota da plataforma 
das atuais instalações (42,80).  

 

7. Alteração do traçado da via de acesso às novas instalações, retirando-a de cima 
da linha de água para o lado da encosta poente, sobrepondo-a o mais possível ao 
traçado do caminho existente (FIG. 3 e FIG. 4), embora com um perfil alargado, 
mas mais reduzido relativamente à solução anterior (retirado o estacionamento ao 
longo de todo o traçado da via tendo o perfil transversal passado de 10,5 m para 
8,4 m), tendo-se ainda optado por baixar a cota de chegada do arruamento à zona 
do primeiro edifício, como forma de aproximar o mais possível as cotas do seu 
perfil longitudinal ao perfil natural do terreno.  
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Do lado da encosta, previu-se uma solução de muro em betão armado com sapata 
para o lado do arruamento, implicando menor afetação, intrusão e escavação da 
encosta. Do lado da linha de água, previu-se uma solução de muro gabião (com 
plantação em cascata) para suporte e remate das terras e do arruamento, 
permitindo modelar a margem ataludada e naturalizada vivificando assim toda a 
linha de água. 

Procedeu-se também à Introdução de passagens hidráulicas e de passagens de 
fauna ao longo do traçado da via, para a minimização dos impactes sobre a quebra 
de conetividade ecológica resultante da presença da via. 

 
8. Proposta de soluções de enquadramento e tratamento paisagístico do futuro 

espaço afeto à Sovena XXI, com particular incidência e atenção na frente voltada a 
Lisboa, quer ao nível do edificado, quer da solução do “muro” em grelha metálica, 
de suporte ao crescimento de vegetação autóctone espontânea e de vegetação 
que se propõe plantar em complemento e para densificação da existente 
(Desenhos 4.13, 4.15, 6.01 e 6.03 – Arquitetura no Anexo 2.1). 

 
 

9. Proposta de uma medida de compensação para recuperação e requalificação da 
linha de água, em estreita ligação com a solução construtiva e de traçado da via de 
acesso.  

 
 
Desta nova solução de projeto resulta assim uma imagem e presença na paisagem 
completamente distinta, como se visualiza na FIG. 5, que compara as vistas gerais do 
antigo e novo projeto.  
 
Também na simulação fotográfica que se apresenta nos Desenhos 6.05 e 6.06 é visível 
que o projeto alterado (apresentado em último lugar), terá um impacte volumétrico e 
visual mais reduzido face ao anterior projeto, não revelando alterações tão substanciais 
na paisagem, para observadores permanentes que se localizem na margem norte do 
Tejo, na cidade de Lisboa (vista de Belém e de Alcântara). 
 
No Anexo 2.1 apresentam-se também os desenhos de sobreposição do anterior e atual 
projeto em perfil, sendo visível as diferenças volumétricas e de alturas (Desenhos 5.02 a 
5.05 – Arquitetura). 
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FIG. 5 – Vista Geral: Projeto Antigo / Novo Projeto 
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Desenho 6.05 - Arquitetura 
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Desenho 6.06 - Arquitetura 
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2.2.1 Organização do Projeto Segundo as Cotas do Terreno 
Sob o ponto de vista funcional e a exemplo da forma como a instalação foi descrita na 
solução anterior, para a nova solução tem-se agora a seguinte disposição, implantação e 
relação entre os diferentes edifícios e cuja representação geral se visualiza na FIG. 2: 
 
 
Cota 34.80 
 

- Parque dos tanques de azeite, ocupando agora uma área de 480 m2, inferior à 
solução anterior (600 m2); 

- Nível de implantação do armazém de produto terminado, uma grande “caixa oca” 
preenchida e ocupada por uma estrutura metálica para sistema de armazém 
automático; 

 
 
Cota 38.80 
 
Espaço destinado aos compressores, em solução diferente da anterior, mas ocupando a 
mesma área de 200 m2; 
 
 
Cota 42.80 
 

- Plataforma principal das instalações fabris, à mesma cota das atuais instalações, 
onde se irá implantar e desenhar o corpo principal do conjunto de todos os 
edifícios que definem a área da Sovena XXI: 

- Refinaria, agora com 655 m2, contra os 675 m2 da solução anterior, sendo que 
apenas 40 m2 ficarão implantados na área da Sovena XXI, com os restantes  
615 m2 resolvidos com a integração e remodelação em edifício existente; 

- Parque de tanques de óleos refinados ocupando uma área de 848 m2, inferior à 
da solução anterior que ocupava uma área de 1038 m2; 

- Tanques de azeite ocupando uma área de 480 m2, contra os 680 m2 da solução 
anterior, localizados num corpo de construção coberta no topo do edifício do 
embalamento, com acesso para abastecimento através da via envolvente às 
instalações; 

- Piso inferior do embalamento, ocupando uma área de 2320 m2, a que se irão 
somar 2790 m2 no piso superior à cota 50.80 (no total com 5510 m2, o edifício do 
embalamento ocupa agora uma área inferior aos 7150 m2 da solução anterior); 

- Armazém de embalamento ocupando uma área de 1030 m2, contra os 1300 m2 da 
solução anterior; 

- Armazém outros usos (embalagem e materiais diversos), incluindo cais de 
descarga, oficina e posto de transformação, ocupando uma área de 2630 m2, 
contra os 3850 m2 da solução anterior.  
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Cota 49.80 
 
Espaço exterior destinado à movimentação e parqueamento das viaturas para acesso ao 
cais de carga; 
 
 
Cota 50.80 
 

- Piso superior do embalamento ocupando uma área de 2790 m2; 

- Cais de carga com a área de 1000 m2, contra os 1200 m2 da solução anterior; 

- Zona de picking com 200 m2, contra os 400 m2 da solução anterior; 

 
 
Cota 59.80 
 

- Fábrica de garrafas, agora com 1230 m2, contra os 750 m2 da solução anterior, 
sendo este aumento devido à necessidade de incorporar nesta zona, algumas das 
funcionalidades que na solução anterior estavam consideradas na área do 
embalamento. 

 
 
 
 
2.2.2 Área Geral de Ocupação (Projeto Antigo / Novo Projeto) – Esclarecimento  
Face às informações anteriormente indicadas no EIA / Aditamento / Elementos 
Complementares, e duvidas suscitadas no Parecer da CA, esclarece-se que: 
 

• A atual área industrial da Sovena em Palença de Baixo (Sovena Oilseeds) é 
efetivamente de 100 949 m2, ou seja, 10,1 ha. 

 
• A área a afetar ao atual projeto Sovena XXI e que constituirá nova área de 

ocupação será e de acordo com o novo projeto de 19 060 m2 (ou seja, 1,9 ha), 
correspondente à área localizada a nascente das atuais instalações e ao acesso.  

Os novos silos, no extremo oeste da bateria de silos existente  
(2 104 m2), bem como a subestação (387 m2) localizam-se dentro da área 
industrial existente, não tendo sofrido qualquer alteração de localização e de área 
face ao antigo projeto. 

Na área industrial existente passou também a localizar-se, a quase integralidade 
da refinaria (615 m2) e os tanques de crús (600 m2), antes localizados junto à base 
da encosta a montante da área industrial, onde ocupavam uma área de 385 m2. 
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• No projeto antigo da Sovena XXI, a área industrial nova, a nascente das 
instalações existentes e o acesso, representavam 21 170 m2 de ocupação, face 
aos atuais 19 060 m2.  

Houve, portanto, uma redução de 2 110 m2 de novas áreas ocupadas com o 
projeto atualmente proposto e a localização de 3 706 m2 de instalações no 
perímetro industrial existente face aos anteriores 2 491 m2. 
 

 
No ponto 3 deste capítulo apresenta-se um conjunto de quadros comparativos dos 
valores do anterior projeto face ao atual, onde as áreas de ocupação e outros 
dados de quantificação se encontram devidamente sistematizados.  
 
 
 
 
2.2.3 Silos 
Os silos para armazenagem de sementes e farinhas mantem-se com a mesma 
localização e características do anterior projeto, na extremidade oeste da bateria de silos 
existente. 
 
Na FIG. 1 correspondente à Planta Geral é possível verificar o posicionamento dos 7 
silos, entre a anterior e a atual situação, a qual é mantida. 
 
No Anexo 2.2 apresenta-se os desenhos de projeto com a planta, alçado e corte, 
verificando-se que a base da encosta será rematada por um muro de contenção em 
betão armado. Este muro, por razões de proteção e segurança, será rematado 
superiormente por uma rede metálica do tipo Geobrugg, a exemplo do que já existe 
noutros pontos das instalações da Sovena. 
 
 
 
 
2.2.4 Subestação 
A subestação mantem-se com a mesma localização e características do anterior projeto. 
 
Na FIG. 1, correspondente à Planta Geral, é possível verificar o seu posicionamento. 
 
No Anexo 2.3 apresenta-se o desenho de projeto com a planta, alçado e corte, 
verificando-se que a base da encosta será rematada por um muro de contenção em 
betão armado. Este muro, por razões de proteção e segurança, deverá ser rematado 
superiormente por uma rede metálica do tipo Geobrugg, a exemplo do que já existe 
noutros pontos das instalações. 
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2.2.5 Acesso 
2.2.5.1 Enquadramento  
O acesso foi alterado relativamente ao anterior projeto, de modo a eliminar uma situação 
de impacte negativo significativo sobre a linha de água, também classificada como área 
de REN.  
 
A sua deslocação fez-se para a vertente poente da linha de água, aproveitando para o 
efeito a faixa onde se desenvolve um caminho em terra batida que culmina na área de 
projeto e que serve também de acesso às hortas informais que ocorrem nesse lado da 
encosta virada ao Tejo.  
 
A linha de água não sofre assim qualquer intervenção, fazendo-se o alargamento do 
caminho existente, necessário para a nova via, para o lado da encosta. 
 
Paralelemente são definidas medidas compensatórias para a limpeza e melhoria das 
condições ambientais e ecológicas da linha de água, a qual se encontra atualmente 
bastante degradada pela deposição de resíduos e dominância de espécies infestantes. 
 
 
 
2.2.5.2 Descrição do traçado  
A solução de traçado foi definida com base no Projeto de Arquitetura, nomeadamente por 
questões altimétricas e de ligação às instalações. 
 
O traçado do Acesso apresenta uma extensão total de 234m, iniciando-se 
aproximadamente a 30 m para Norte da ETAR de Valdeão (SMAS Almada), no final do 
arruamento urbano existente (rua dos Lusíadas) e terminando na Sovena XXI, à cota 
49.80. 
 
Nas fotografias seguintes enquadra-se o local do novo acesso, dando continuidade à via 
existente que atualmente serve a ETAR de Valdeão, mas que aqui termina (Foto 1), 
desenvolve-se sobre o caminho em terra batida existente do lado poente da linha de 
água (à esquerda na Foto 2) ao longo de uma extensão de 234 m (Foto 3), terminando na 
zona a afetar às futuras instalações industriais (Foto 4). 
 
O alargamento do caminho existente para comportar a nova via, a qual terá 8,4 m de 
largura, será feito para o lado da encosta (Foto 3), deixando de haver assim a anterior 
ocupação da linha de água. 
 
De referir ainda que no troço inicial do Acesso está prevista a execução da Portaria e de 
uma zona de estacionamento para veículos ligeiros. 
 
  



   

Sovena XXI – Ensilagem, Refinaria, Embalamento, Armazenagem de Produto Acabado,  
Armazenagem de Óleos Vegetais e Azeites (Reformulação do Estudo Prévio) 
Estudo de Impacte Ambiental (Aditamento 3) Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto  
Fevereiro 2015  
Rev.01 

43

 
 

 
Foto 1 – Parte terminal do acesso existente (Rua dos Lusíadas) e início do vale de linha de 

água a céu aberto 

 
 

 
Foto 2 – Novo acesso proposto a continuar pelo lado poente da linha de água, procurando 

usar, no essencial, a plataforma já existente do caminho em terra batida 

  

Faixa do caminho 
existente a utilizar 
para o novo acesso

Linha de água 
a céu aberto 

Linha de água 
entubada 
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Foto 3 – Vista geral de inserção do novo acesso na base da encosta com a linha de  

água à esquerda (vista de norte para sul) 

 
 
 

 
Foto 4 – Zona terminal do novo acesso 

 
  

Linha de 
água 

Caminho existente e área 
envolvente a poente, a 
ocupar pelo novo acesso

Área a ocupar 
pela Sovena XXI 

Fim do
novo 
acesso 

Acesso atual à 
zona de hortas

Linha de 
água



   

Sovena XXI – Ensilagem, Refinaria, Embalamento, Armazenagem de Produto Acabado,  
Armazenagem de Óleos Vegetais e Azeites (Reformulação do Estudo Prévio) 
Estudo de Impacte Ambiental (Aditamento 3) Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto  
Fevereiro 2015  
Rev.01 

45

 
 
Para estabelecimento da plataforma, atendendo à topografia do terreno e às cotas 
altimétricas no início e no fim do Acesso e para minimizar o movimento de terras, a 
concordância da plataforma com o terreno natural adjacente será feita através de 
estruturas de suporte de terras, nomeadamente: 
 

- Muro de suporte em betão armado, com sapata sob a plataforma, a Oeste, 
evitando a execução de taludes de escavação; 
 

- Muro de suporte do tipo muro de gabiões, a Este, evitando a execução de 
taludes de Aterro para a linha de água. 

 

 
 
 
No caso do muro a Este, foi considerada a solução de muro do tipo muro de gabiões de 
modo a favorecer a articulação da estrutura de suporte com o terreno natural adjacente 
(margens da linha de água) e enquadrar a estrutura de suporte na proposta de 
intervenção para a requalificação da linha de água, a qual constitui uma medida de 
compensação do presente projeto. 
 
Para minimizar o efeito negativo do Acesso no que se refere à continuidade ecológica, 
são propostas duas Passagens de Fauna sob a plataforma e pontos de saída ao nível da 
plataforma no Lado Este, tal como é caracterizado nas Peças Desenhadas apresentadas 
no Anexo 2.4 que tem em vista a minimização dos impactes ao nível da conetividade 
ecológica da zona com a introdução do acesso: 
 

- Passagens de Fauna PH1/PF e PH3/PF; 

- Caleiras meia cana embebidas no passeio, espaçadas de 25 m. 
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No caso das Passagens de Fauna considera-se: 
 

- que as entradas serão rampeadas;  

- a modelação do terreno natural adjacente às entradas para permitir o acesso dos 
animais até às mesmas (descida no lado Oeste e subida no lado Este) e as 
soluções de atratividade inserem-se no âmbito do Estudo de Paisagismo, sendo 
assim apresentadas no respetivo Estudo Prévio da Especialidade, através de 
proposta da sua integração por meio de vegetação adaptada ao local e cuja 
disposição permitirá o encaminhamento da fauna; 

- um passadiço lateral sobrelevado num dos lados do interior da passagem de 
fauna; 

- as Passagens de Fauna têm também função de passagens hidráulicas; 
considerou-se por isso e face à fauna local, um diâmetro de 1,5 m, sendo que a 
secção é determinada pela função de Passagem de Fauna e não pela de 
passagem hidráulica uma vez que fica sobredimensionada face ao caudal a 
escoar. 

 
 
 
2.2.5.3 Perfil Longitudinal e Perfil Transversal  
O traçado em perfil longitudinal é condicionado pelas cotas de pavimento no início do 
Acesso, cota 68.70 (existente) e no fim do Acesso, cota 49.80. Considerou-se: 
 

- um primeiro trainel com inclinação de 6% na zona da Portaria e estacionamento; 

- um segundo trainel com inclinação de 9,5%; 

- um terceiro trainel com inclinação de 4,8% na proximidade da Sovena XXI. 

 
 
A plataforma apresenta uma faixa de rodagem com 7,0 m de largura, sendo delimitada a 
Oeste por uma caleira meia cana e a Este por um passeio com 1,4 m de largura. 
 
A plataforma tem inclinação de 2,5% no sentido Este. 
 
No Anexo 2.4 apresentam-se os desenhos do traçado em planta, perfil longitudinal e 
perfis transversais do projeto do Acesso. 
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2.2.6 Efluentes / Tratamento / Pontos de Descarga 
 
a) Efluentes industriais 
 

a.1) Caudais 
 
Considerando que a fábrica de Pré-Tratamento de Óleos para Biodiesel vai ser 
desmantelada e substituída pela nova Refinaria Girassol, parte do efluente que 
atualmente é tratado na ETARI vai ser eliminado. Neste contexto, estima-se que o caudal 
industrial para a fase de exploração do projeto Sovena XXI seja o que se apresenta no 
quadro seguinte: 
 

Efluentes industriais existentes m3/h 

   Refinaria SOJA 1,3 

   Pré-Tratamento 1,0 

   Lavagens interiores 0,1 

   Subtotal/média 2,4 

Efluentes industriais a eliminar m3/h 

   Pré-Tratamento 1,0 

Efluentes industriais do Projeto Sovena XXI m3/h 

   Refinaria GIRASSOL 1,5 

   Lavagens interiores 0,1 

   Subtotal/média 1,6 

Total/média 3,0 

 
 
 
 

a.2) Análise técnica demonstrativa da capacidade da ETARI existente para 
absorver e tratar o caudal existente industrial estimado 

 
A ETARI existente é uma instalação de 2006 e foi construída principalmente para poder 
receber os efluentes da atividade de produção de biodiesel, que entrou em 
funcionamento em 2007, em conjunto com os efluentes existentes na altura e 
provenientes da refinaria.  
 
O dimensionamento desta ETARI teve em conta o caudal e carga dos efluentes 
atualmente existentes e uma margem considerável para um caudal adicional, decorrente 
de uma futura expansão da atividade de refinação de óleos. 
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A linha de tratamento da ETARI é constituída pelas seguintes operações: 

• Tamisagem: remoção de partículas de maior dimensão; 

• Homogeneização: mistura das características químicas das várias correntes 
recebidas; 

• Tratamento físico-químico: processo de coagulação, ajuste de pH e floculação, 
com posterior separação de lamas num flotador por bolhas de ar dissolvido. As 
lamas formadas são encaminhadas para um tanque para posterior desidratação 
ou saída direta para operador de gestão de resíduos devidamente licenciado; 

• Tratamento biológico e decantação: consiste num reator biológico aeróbio 
descontínuo tipo SBR (sequencing batch reactor) de mistura completa, que 
funciona por ciclos, com arejamento mediante matrizes de difusão de ar com 
membranas de bolha fina e com bomba de recirculação. Tem um sistema de 
extração superficial da água tratada. Permite a realização de ciclos de fases 
anóxicas ou mesmo anaeróbias. A decantação realiza-se no final de cada ciclo, 
parando os equipamentos de agitação/arejamento. O excesso de lamas é 
conduzido ao tanque de lamas. A linha de descarga está equipada com um 
medidor de caudal e totalizador eletromagnético. 

• Desidratação de lamas: as lamas provenientes do tratamento dos efluentes, 
nomeadamente, as lamas biológicas são desidratadas por centrifugação. A purga 
resultante da desidratação é conduzida ao tanque de homogeneização. As lamas 
desidratadas são consideradas resíduos e enviadas para operador de gestão 
licenciado para posterior valorização agrícola. 

 
 
Atualmente, a ETARI recebe os efluentes de: 

• Lavagem do óleo de soja/colza da refinaria existente 

• Águas barométricas do grupo de vazio da fábrica de pré-tratamento para o 
biodiesel  

• Lavagens de pavimentos internos e equipamentos 

• Águas residuais domésticas (WC, balneários e refeitórios) de 6 ETAR 
Compactas 

 
 
Considerando que a fábrica de Pré-Tratamento de Óleos para o Biodiesel vai ser 
desmantelada e substituída pela nova Refinaria de Girassol, as águas barométricas do 
grupo de vazio desta unidade que atualmente são tratadas na ETARI vão ser eliminadas. 
 
Segundo os dados apresentados em seguida, em que se compara a caracterização total 
dos efluentes existentes com os valores de dimensionamento da ETARI, verifica-se que 
esta unidade tem atualmente uma taxa de utilização de cerca de 50%. 
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Teoricamente, se se eliminar o efluente bruto do Pré-Tratamento, passando a incluir-se 
os efluentes brutos previstos da nova refinaria de girassol, pode-se concluir que a ETARI 
existente terá capacidade para tratamento deste caudal e carga adicionais, passando a 
funcionar com uma taxa de utilização de cerca de 70%. 
 
 

Caudal 
m3/h Unidades CQO CBO5 SST Óleos 

ETARI dimensionamento 5,0 mg/l 10000 4000 2760 2760

Carga máx   kg/h 50,0 20,0 13,8 13,8

Efluentes existentes             

Refinaria SOJA 1,3 mg/l 10000 4000 1000 1500

Pré-Tratamento 1,0 mg/l 8000 3200 2400 1500

Lavagens interiores 0,1 mg/l 30000 12000 9000 5000

6 ETAR Compactas 0,8 mg/l 350 140 105 0

Total/média 3,2 mg/l 7588 3035 1464 1234

Carga total - kg/h 24,3 9,7 4,7 4,0

Taxa de Utilização da Capacidade Máxima - % 49% 49% 34% 29% 

Efluentes a eliminar             

Pré-Tratamento  1,0 mg/l 8000 3200 2400 1500

Efluentes a permanecer e adicionais 
Projeto Sovena XXI             

Refinaria SOJA 1,3 mg/l 10000 4000 1000 1500

Lavagens interiores 0,1 mg/l 30000 12000 9000 5000

6 ETAR Compactas 0,8 mg/l 350 140 105 0

(novo) Refinaria GIR (lav 0,08 m3/t) 1,5 mg/l 10000 4000 3000 1500

(novo) Lavagens interiores 0,1 mg/l 30000 12000 9000 5000

Total/média 3,8 mg/l 9021 3608 2022 1368

Carga total  - kg/h 34,3 13,7 7,7 5,2

Taxa de Utilização da Capacidade Máxima - % 69% 69% 56% 38% 

 
 
Os efluentes tratados na ETARI são descarregados no Estuário do Tejo, no ponto de 
descarga designado EH8, com as características estabelecidas na Licença Ambiental e 
cumprindo os VLE estabelecidos, conforme demonstram os resultados da monitorização 
do último ano (2013): 
 
 

pH CQO CBO5 SST Óleos Azoto T Fósforo T 

Média 6,9 50,2 14,3 25,2 8,2 4,1 2,2 

VLE 6 - 9 <150 <40 <60 <15 <15 <10 
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b) Outras Águas  
 
As restantes águas produzidas na área da Sovena XXI e acesso serão descarregadas 
em dois pontos de descarga, o P1 situado na linha de água a Este e o P2 no Rio Tejo. 
 
Nestas águas, e para além das águas pluviais, incluem-se após tratamento, as águas 
pluviais potencialmente contaminadas e as águas residuais domésticas, conforme 
sistematizado no quadro abaixo. 
 
 

Área Caudais a Drenar Destino 

Acesso 

Águas Pluviais 
Caudais originados pela queda de precipitação atmosférica 
sobre terreno natural adjacente ao arruamento e sobre o 
pavimento impermeável da plataforma e passeios 

Linha de Água  

Sovena XXI 

Águas Pluviais 
Caudais originados pela queda de precipitação atmosférica 
sobre coberturas e pavimentos impermeáveis 

Rampa Norte 
Cota 38.80 
Edifício B 
Edifício C 
Área de Expedição 
Rampa Este 
Área de transição Acesso / Rampa Este 

Linha de Água  
(P1) 

Águas Pluviais 
Caudais originados pela queda de precipitação atmosférica 
sobre coberturas e pavimentos impermeáveis e sobre terreno 
natural adjacente 

Cota 42.80 
Edifício A 
Edifício C 
Rampa Oeste 
Área de transição Acesso / Rampa Oeste 

Linha de Água  
(P2) AR Domésticas, após tratamento 

Caudais produzidos nos Balneários, Instalações Sanitárias, 
Instalações Sociais 

Águas contaminadas com óleos e gorduras com origem pluvial 
ou com origem na lavagem de pavimentos, após tratamento 
Caudais recolhidos ou produzidos na Bacia de Retenção 

Águas contaminadas com óleos e gorduras com origem na 
lavagem de pavimentos, após tratamento 
Caudais produzidos na lavagem de pavimentos de zonas 
cobertas 
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Tal como previsto no projeto inicial, as águas pluviais potencialmente contaminadas com 
óleos e gorduras serão tratadas em separador de gorduras, enquanto que as águas 
residuais domésticas serão tratadas em ETAR compacta com reator de oxidação total 
complementado com pré-tratamento de gradagem em tamisador e desinfeção final por 
hipoclorito de sódio. 
 
Refira-se, no entanto, que quanto às águas residuais domésticas está ainda em análise, 
em articulação com o SMAS, a possibilidade de ligação ao sistema público, 
nomeadamente à ETAR de Valdeão, com recurso a estação elevatória, que será a 
solução preferencial. 
 
Simultaneamente está também em estudo a possibilidade de ligar os efluentes tratados 
na ETAR compacta à ETARI para tratamento complementar, antes da descarga no meio 
natural, tal como atualmente feito com as seis ETAR compactas existentes na Sovena 
Oilseeds. 
 
De facto e inclusivamente com a redução dos caudais afluentes à ETARI, na atual 
configuração do projeto Sovena XXI face ao projeto inicial, esta possibilidade de ligação 
parece ser agora mais viável, mas requererá de qualquer modo estudos detalhados e de 
forma a garantir que esta ligação não porá em causa as adequadas condições de 
funcionamento da ETARI instalada. 
 
No entanto, e segundo simulações teóricas realizadas com base na carga prevista, 
espera-se que a capacidade da ETARI existente seja assim suficiente para tratar esta 
carga adicional, já que, à parte do aumento do caudal, as cargas poluentes a tratar, em 
termos médios, mantêm-se sensivelmente semelhantes, conforme apresentado no 
quadro abaixo. 
 

Caudal 
m3/h Unidades CQO CBO5 SST Óleos 

ETARI dimensionamento 5,0 mg/l 10000 4000 2760 2760

Carga máx   kg/h 50,0 20,0 13,8 13,8

Efluentes a permanecer e adicionais 
Projeto Sovena XXI, incluindo ETAR 
compacta             

Refinaria SOJA 1,3 mg/l 10000 4000 1000 1500

Lavagens interiores 0,1 mg/l 30000 12000 9000 5000

6 ETAR Compactas 0,8 mg/l 350 140 105 0

(novo) Refinaria GIR (lav 0,08 m3/t) 1,5 mg/l 10000 4000 3000 1500

(novo) Lavagens interiores 0,1 mg/l 30000 12000 9000 5000

(novo) Nova ETAR Compacta (eventual 
ligação à ETARI) 0,7 mg/l 350 140 105 0

Total/média 4,5 mg/l 7672 3069 1724 1156

Carga total  - kg/h 34,5 13,8 7,8 5,2

Taxa de Utilização da Capacidade Máxima - % 69% 69% 56% 38%
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Refira-se que em qualquer dos casos se prevê sempre o cumprimento dos VLE 
estabelecidos na legislação e na atual e futura Licença Ambiental, tanto de acordo com 
os resultados da monitorização de 2013 atrás apresentados (ano em que a ETARI 
passou a receber os efluentes das seis ETAR compactas) como com as monitorizações 
realizadas em 2011 e 2012 às rejeições dos efluentes das ETAR compactadas (feitas 
nessa altura diretamente no Rio Tejo). 
 
No Anexo 2.5 é apresentada a Planta Geral da Drenagem e a respetiva memoria 
descritiva. 
 
 
 
2.2.7 Emissões 
Na nova instalação as emissões atmosféricas estão associadas essencialmente ao 
funcionamento da refinaria.  
 
Está prevista uma chaminé onde haverá emissão dos gases de combustão de gás natural 
na Caldeira de Alta Pressão, que estarão dentro dos limites legais de emissão. Esta 
caldeira produzirá vapor de alta pressão (com temperatura perto dos 250ºC, ou seja, 
perto dos 40 bar), para a operação de desodorização. A caldeira funcionará 24 h/dia; 7 
dias/semana.  
 
Uma vez que será utilizado gás natural na combustão, e sendo este uma fonte de energia 
limpa que vem substituir outros combustíveis mais poluentes, a emissão de gases de 
combustão é mais reduzida face a um combustível mais poluente como óleos 
combustíveis, lenha e carvão. Deste modo, não são esperadas emissões que alterem 
significativamente os padrões de qualidade do ar, já definidos na situação de referência 
deste relatório. 
 
Considerando que será desativada a caldeira de alta pressão com fluido térmico 
pertencente atualmente à fábrica de Pré-tratamento de Óleos (atual fonte pontual FF20), 
cujo dimensionamento e características são muito semelhantes à caldeira do projeto e 
que o combustível também é Gás Natural, considera-se com impacte ambiental nulo a 
exploração desta fonte pontual de emissões de gases de combustão, comparativamente 
ao existente no local. 
  



   

Sovena XXI – Ensilagem, Refinaria, Embalamento, Armazenagem de Produto Acabado,  
Armazenagem de Óleos Vegetais e Azeites (Reformulação do Estudo Prévio) 
Estudo de Impacte Ambiental (Aditamento 3) Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto  
Fevereiro 2015  
Rev.01 

53

 
 
3. SÍNTESE DOS ASPETOS GERAIS DO PROJETO E DAS ALTERAÇÕES 

EFETUADAS 

 
• Áreas de ocupação atuais e futuras 

 
 Projeto Antigo Novo Projeto 

Sovena XXI 

Nova área de ocupação: 
• Área industrial: 18 209 m2 
• Via de acesso: 2 961 m2 
TOTAL: 21 170 m2 

Nova área de ocupação: 
• Área industrial: 16 260 m2 
• Via de acesso: 2 800 m2 
TOTAL: 19 060 m2 

Área incluída nas instalações 
industriais existentes: 
• Silos: 2 104 m2 
• Subestação: 387 m2 
TOTAL: 2 491 m2 

Área incluída nas instalações industriais 
existentes: 
• Silos: 2 104 m2 
• Subestação: 387 m2 
• Refinaria: 615 m2 
• Tanques de crús: 600 m2 
TOTAL: 3 706 m2 

Sovena Oilseeds 
(existente) 100 949 m2 

Sovena total (futuro) com 
novo projeto 120 009 m2 

 
 

• Trabalhadores 
 

 Diretos Indiretos Total 

Almada (atual) 120  100 220 

Projeto Sovena XXI 130 120 250 

- Transferência Barreiro 65 50 115 

- Contratação Almada 65 70 135 

 
 

• Produção / Capacidade das Instalações 
 

 Projeto Antigo Novo Projeto 

Refinaria 450 ton / dia 450 ton / dia 

Embalagem 8 linhas 7 linhas 

Armazém Produto Acabado 13 500 paletes 11 000 paletes 

Armazenagem de: 
Óleos Crus 
Azeites 
Outros 

 
12 500 m3 
  1 360 m3 

  1 200 m3 

 
12 500 m3 
  1 360 m3 

- em avaliação - 

Silos 40 000 m3 40 000 m3 
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• Edifícios / Instalações: Áreas, Volumetrias e Localizações 
 

 Áreas (m2) Volumetrias 
Localização 

Antigas Novas Antigas Novas 

Refinaria 675 

40 (1) 
+ (615 nas 
instalações. 
existentes) 

- - 

Alterada, integrando-se na sua 
quase totalidade no edifício de 

pré tratamento de óleos 
existente, o qual vai ser 

reconfigurado para esta função 

Embalamento 7 150 5 110 57 200 40 880 

Alterada, passou de uma 
posição central e inferior ao 

Armazém de produto acabado 
para o lado poente deste edifício 

Armazém 
Produto 
Acabado 

3 200 2 800 76 800 67 200 

Mantém-se, embora o edifício se 
inicie agora a uma cota mais 

baixa e o seu comprimento seja 
também mais reduzido 

Armazém 
Embalamento 1 200 1 030 9 600 8 240 

Mantem-se, mas com 
configuração diferente do 

edifício 

Armazém e 
outros usos 3 850 

2 630 
(nos novos 
desenhos é 
2270. O que 
está certo?) 

30 800 18 140 Mantém-se 

Tanques de 
refinados (10) 1 038 840 - - 

Mantem-se, mas com novo 
alinhamento e disposição mais 
alongada abrangendo parte do 

antigo local da refinaria 

Tanques de 
azeite (14) 680 480 8 160 5 760 

Alterada. Estavam no topo norte 
do armazém de produto 

acabado e passaram a estar 
integrados no topo norte do 
edifício de embalamento. 

Tanques de 
crus (4) (2) 385 

600(2) 
(nas 

instalações. 
existentes) 

- - 

Alterada da base da encosta 
para o local da antiga fabrica 

extração girassol (a 
desmantelar) e que se localiza 

dentro do perímetro das 
instalações existentes 

Cais 1 200 1 000 9 600 8 000 Mantém-se 

Picking 400 200 3 200 1 600 Mantém-se embora com 
configuração mais alongada 

Fabrico de 
garrafas 
(Logoplaste) 

750 1 230 6 000 9 840 

Mantém-se a localização. O 
aumento de área deve-se à 
necessidade de incluir nesta 

instalação funcionalidades que 
estavam antigamente na sala de 

embalamento. 

Silos 2 140 2 140 - - Mantém-se 
(1) 615 m2 ficarão no atual edifício de pré-tratamento de óleos, o qual vai ser reconfigurado para esta função 
(2) Com a nova localização, a área afeta a estes tanques (385 m2)) passará integralmente para o interior da área industrial 
existente com uma área associada de 600 m2) devido  
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• Edifícios / Instalações: Cotas altimétricas máximas 
 
 

 Projeto Antigo Novo Projeto 

Edifício de embalamento e armazenagem 78,80 m 69,00 m 

Refinaria 72,30 m 70,30 m 

 
 
 
 

• Acesso 
 
 

 Projeto Antigo Novo Projeto 

Extensão total 200 m 234 m 

Largura do perfil transversal 10,5 m 8,4 m 

Movimentos de terras:   

- aterro: 9 700 m3 500 m3 

- escavação : 600 m3 1750 m3 

-escavação p/ construção de 
muros e posterior aterro: 

0 m3 1 000 m3 

 
 
 
 



   
 

Sovena XXI – Ensilagem, Refinaria, Embalamento, Armazenagem de Produto Acabado, 
Armazenagem de Óleos Vegetais e Azeites (Reformulação do Estudo Prévio) 

Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto Estudo de Impacte Ambiental (Aditamento 3) 
Fevereiro 2015  

Rev.01 

56

 
• Movimentos Terras (Globais) e Profundidades Máximas de Escavação 

 
 

Projeto Antigo Novo Projeto 
Profundidades Máximas Escavação 

 Anteriores Atuais 

Refinaria / 
Embalamento / 
Armazenagem 

Aterro: 35 629 m3 
Escavação: 45 184 m3 

 

Saldo: + 9 555 m3 

Aterro: 5 300 m3 
Escavação: 50 300 m3 

 

Saldo: + 45 000 m3 

Edifícios: 3,6 m 
(pavimento final/face inferior da 

sapata) 
Muros: 5,1 

(terreno natural/face inferior da 
sapata) 

Edifícios: 3,6 m 
(pavimento final/face inferior da 

sapata) 
Muros: 5,1 

(terreno natural/face inferior da 
sapata) 

Silos 
Aterro: 0 m3 
Escavação: 7 478 m3 

Aterro: 0 m3 
Escavação: 7 478 m3 

10,4 m 10,4 m 

Subestação 

Aterro: 382 m3 
Escavação: 1 282 m3 

Escav. p/ construção de muros e 
posterior aterro : 800 m3 

 

Saldo: + 1 700 m3 

Aterro: 382 m3 
Escavação: 1 282 m3 

Escav. p/ construção de muros e 
posterior aterro: 800 m3 

 

Saldo: + 1 700 m3 

5,7 m 5,7 m 

Acesso 

Aterro: 9 700 m3 
Escavação: 600 m3 

 

Saldo: - 9 100 m3 

Aterro: 500 m3 
Escavação: 1 750 m3 

Escav. p/ construção de muros e 
posterior aterro: 1 000 m3 

 

Saldo: + 2 250 m3 

Plataforma: 2 m 

Muro Oeste : 4,6 m (perfil P6) 
Plataforma: 2,2 m (Perfil P6) 
Muro Este: 5 m (Perfil P7 e P9) 
Notas:  
1- A profundidade nos Muros (fundação) é 

consequência da fundação dever ser 
executada no mínimo 0,5 m abaixo do 
limite superior da zona geotécnica ZG3. 

2- No Perfil P11 há um aprofundamento 
pontual da fundação do muro a Este (6,1m) 
para atravessamento pela PH1/PF 

Saldo final 
(global) 

Aterro: 45 711 m3 
Escavação: 55 344 m3 

Saldo: + 9 633 m3 

Aterro: 6 182 m3 
Escavação: 62 610 m3 

Saldo: + 56 428 m3 
- - 
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• Tráfego 
 
 

a) Atual Projeto 
 
Tráfego desagregado (situação atual e futura) – revisão atualizada com projeto 
reformulado. 
 

Local origem/destino Situação futura Camiões/ano 

Existente Almada/Barreiro 
Fim de circulação 5.000 Óleo Girassol Cru 

Fim de circulação 3.000 Óleo Soja Refinado 

Existente Almada/Armazéns Silos 
Externos 

Fim de circulação 4.000 Sementes 

Existente Almada/outros locais 
Mantêm-se em circulação 17.500 Farinhas 

Mantêm-se em circulação 750 Biodiesel 

Existente Outros locais/Almada Mantêm-se em circulação 600 Semente Girassol 

Total - Existente Almada   30.850 Camiões/ano em Almada 

Existente Outros locais/Barreiro 
A transferir 750 Materiais de Embalagem 

A transferir 500 Azeite a granel 

Existente Barreiro/Outros locais A transferir 8.500 Óleos e Azeites Embalados 

Total - Existente Barreiro   9.750 Camiões/ano no Barreiro 

Previsto Sovena XXI 

Início de circulação 750 Materiais de Embalagem 

Início de circulação 500 Azeite granel 

Início de circulação 8.500 Óleos e Azeites Embalados 

Total - Previsto Sovena XXI   9.750 Camiões/ano Sovena XXI 

Previsto Sovena XXI + Sovena 
Almada  

Mantêm-se em circulação 17.500 Farinhas 

Mantêm-se em circulação 750 Biodiesel 

Mantêm-se em circulação 600 Semente Girassol 

Início de circulação 750 Materiais de Embalagem 

Início de circulação 500 Azeite granel 

Início de circulação 8.500 Óleos e Azeites Embalados 

Total - Almada + Sovena XXI   28.600 Camiões/ano  
Almada + Sovena XXI 
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Tráfego – Quadro síntese (atual e futuro) 
 
 

  Total de Circulação Sem 
Sovena XXI  

(camiões / ano) 

Total de Circulação com
Sovena XXI  

(camiões / ano) 

Almada 

Almada / Barreiro e Silos Externos 
(existente a eliminar) 12 000 0 

Almada / Outros Locais  
(existente a manter) 18 850 18 850 

Sovena XXI (novo) -- 9 750 

Total em Almada 30 850 28 600 

Barreiro 
Barreiro / Outros Locais 
(a transferir para Almada)  9 750 0 

Total no Barreiro 9 750 0 

 
Total Global (Almada e Barreiro) 40 600 28 600 

 
 
 
Distribuição do trafego pelos três períodos diários: 
 

 
- Sovena XXI - 
Camiões/ano 

Média diária 

Diurno 
(7-20h) 

Entardecer 
(20-23h) 

Noturno 
(23-7h) 

Total/ dia 

N.º Camiões  9750  28  7  3  38 

 
Período anual considerado entre 250 a 260 dias (sem operação nos Fins-de-Semana) 
 
 
 
Sobre o tráfego de ligeiros, é de referir que dos 130 trabalhadores, uma grande parte 
trabalha por turnos, ou seja, não estão presentes em simultâneo na instalação. Destes 
trabalhadores, cerca de ¼ poderá vir de transporte público. No que respeita aos 
trabalhadores indiretos, alguns poderão vir agrupados em veículos de trabalho e outros 
poderão ser deixados e recolhidos por veículo de trabalho da respetiva entidade patronal. 
Esta situação leva a que seja difícil ter uma previsão quanto a essa tipologia de tráfego, 
que há-se ser assim pouco significativa. 
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b) Anterior projeto 
 
Tráfego desagregado (situação atual e futura) – versão do anterior projeto 
 

Local origem/destino Situação futura Nº de camiões 

Existente Almada/Barreiro 
Fim de circulação 

4600 camiões/ano Óleo Girassol 
2100 camiões/ano Óleo Soja 

Existente Almada/Armazéns 
Silos Externos 4000 camiões/ano Sementes 

Existente Almada/outros locais Mantêm-se em 
circulação 19000 camiões/ano 

Existente Almada Total 10700 camiões/ano + 19000 camiões/ano = 
29700 camiões/ano 

Existente Outros/Barreiro Transferidos para 
Almada 

800 camiões/ano Mat. Embalagem 

Existente Barreiro/Outros 10000 camiões/ano Embalados 

Existente Barreiro Total 10800 camiões 

Previsto Sovena XXI Inicio de circulação 
800 camiões/ano Mat. Embalagem 

10000 camiões/ano Embalados 

Previsto novo Projeto 10800 camiões 

Previsto Sovena XXI + Sovena 
Almada 

Inicio de circulação + 
Mantêm-se em 

circulação 

10800 camiões + 19000 camiões/ano= 29800 
camiões/ano 

 
 
  



   
 

Sovena XXI – Ensilagem, Refinaria, Embalamento, Armazenagem de Produto Acabado, 
Armazenagem de Óleos Vegetais e Azeites (Reformulação do Estudo Prévio) 

Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto Estudo de Impacte Ambiental (Aditamento 3) 
Fevereiro 2015  

Rev.01 

60

 
• Trajeto camiões 

 

 
• Acesso previsto Sovena XXI (azul) 
• Acesso existente Sovena Oilseeds (amarelo) 

 

Rua de Palença 

Sovena 

Sovena XXI 

Rua dos Lusíadas 

Rua dos 3 Vales 

Av. Torrado da 
Silva 

IC20 

Rua São Lourenço 
Nascente
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CAPÍTULO 3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES DAS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS NO PROJETO 
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1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo procede-se à avaliação dos impactes das alterações introduzidas no 
projeto, a qual é feita para os descritores ambientais em que as mesmas têm 
repercussão e particularmente, tendo em conta os aspetos identificados no Parecer da 
CA como apresentando impactes negativos muito significativos com a implantação da 
anterior versão do projeto (caso dos descritores Paisagem, Recursos Hídricos 
Superficiais, Reserva Ecológica Nacional), ou cujas situações particulares de impacte, 
importa esclarecer ou completar, sendo nomeadamente o caso da instabilidade das 
vertentes na Geologia, dos Odores na Qualidade do Ar ou os impactes acústicos do novo 
acesso no Ambiente Sonoro. Também na Ecologia e face à alteração efetuada ao Acesso 
se procedeu à avaliação desta alteração. 
 
Na avaliação por descritor ambiental são previamente identificadas as observações do 
Parecer da CA quanto aos impactes negativos mais significativos e que a alteração de 
projeto pretendeu colmatar ou minimizar ou cuja insuficiência de avaliação foi 
identificada, seguindo-se a demonstração de como essas alterações vão anular ou 
minimizar os feitos indesejáveis identificados no parecer. Por fim, é apresentada a 
classificação dos atuais impactes e a conclusão da nova avaliação, entre os impactes 
anteriormente identificados e os que se identificam com o atual projeto.  
 
No final do capítulo, efetua-se uma avaliação global comparada dos impactes do anterior 
projeto face à nova solução de projeto proposta, considerando as conclusões anteriores 
dos diferentes descritores. 
 
Na avaliação de impactes seguem-se os mesmos critérios de classificação usados no 
EIA, tendo-se considerado as fases de construção e de exploração.  
 
A fase de desativação, e face à natureza do presente documento e seu objetivo, 
considera-se não se justificar. Pela tipologia das ações associadas os seus impactes e, 
como avaliado no EIA, são semelhantes à fase de construção. 
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2. GEOLOGIA 

2.1 Enquadramento da Zona e dos Principais Impactes Negativos do Anterior 
Projeto 

O projeto localiza-se numa zona de meia encosta, numa das colinas do Miocénico que 
enquadram a margem sul do rio Tejo no trecho compreendido entre Cacilhas e a Trafaria, 
mais precisamente no local de Palença de Baixo. 
 
O local do projeto é enquadrado do seu lado nascente, pelo vale encaixado de uma linha 
de água que aflui diretamente ao Tejo e do lado poente, pela zona industrial da Sovena já 
existente que se desenvolve na continuidade da base da encosta existente. 
 
 

 
Na foto é visível a arriba que enquadra por montante o local do projeto, a zona industrial existente, 

a poente e o vale da linha de água que o limite por nascente. O local do projeto corresponde à 
plataforma que se encontra adjacente às instalações existentes, bem como à zona da elevação 
que a delimita por nascente cuja vertente do lado nascente corresponde ao flanco esquerdo da 

linha de água (vista da Pousada da Juventude, a SE) 

 
 
 
 
A via de acesso às novas instalações faz-se ao longo do vale desta linha de água, 
continuando uma via camararia existente, Rua dos Lusíadas, que termina cerca de 250 m 
a montante do projeto. No projeto anterior a via desenvolvia-se sobre a linha de água, 
procedendo ao seu entubamento, tal como acontece atualmente, para montante, ao 
longo da Rua dos Lusíadas. 
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Fim do acesso pavimentado com a linha de água entubada e início do troço da linha de água a 
céu aberto, para o qual se previa anteriormente a continuidade do acesso e do entubamento da 

linha de água 
 
A zona de ensilagem localiza-se a oeste das instalações existentes na continuidade da 
bateria de silos existentes, com corte da base da encosta. 
 

 
Silos Existentes e o local previsto para os 
futuros 7 silos, com a arriba a sul. 

 
Local para implantação dos novos silos a oeste dos existentes 
com corte da base dos depósitos de vertente, à esquerda 

 
A subestação localiza-se junto à portaria de entrada das instalações existentes, 
abrangendo uma plataforma que serve de zona de estacionamento, bem como, a base 
da encosta. 
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Aspeto atual da arriba na zona de construção da subestação  

(extraída do “Estudo Geológico – Geotécnico da Subestação”, Fig. 5.2) 

 
De acordo com os Estudos Geológico – Geotécnicos realizados para o projeto da 
Subestação, dos Silos e da Unidade de Embalamento e já apresentados nos documentos 
ambientais anteriores, “a arriba de Palença de Baixo é constituída por formações 
atribuídas ao período miocénico, sendo dominada do ponto de vista litológico por uma 
sucessão de bancadas carbonatadas, areias e siltes mais ou menos argilosos que no seu 
conjunto possuem uma orientação para sudeste, com inclinação suave entre 5º e 7º. Na 
base da encosta (muito tapada por aterros e depósitos de sopé / vertente) parecem 
dominar os materiais mais finos enquanto que no topo se desenvolvem mais 
frequentemente as assentadas carbonatadas mais resistentes”. (1) 
 
A sequência litoestratigráfica é definida pelos depósitos de aterro e a formação das 
Areias da Quinta do Bacalhau (MII

Vb), no topo, e pelas Argilas do Forno de Tijolo (MII
Va), 

na base, conforme o esquema seguinte 
 

Coluna lito-estratigráfica local 

 
Fonte: Geocontrole, Set.2013, “Estudo Geológico – Geotécnico da 

Subestação”, Quadro 4.1 
 
  

                                                 
 
(1) Fonte: Geocontrole, “Estudo Geológico-Geotécnico da Subestação 2x8 MVA 60/30kV em Almada 
(instalações da Sovena)”, setembro 2013, pág. 25. 
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As encostas apresentam em perfil transversal típico das escarpas da margem sul do 
Tejo, com uma parte superior praticamente vertical, e uma parte inferior suavizada pela 
acumulação de materiais que se vão desprendendo do topo, correspondentes aos 
depósitos de sopé ou de vertente, constituídos por blocos carbonatados e greso-
carbonatados envoltos por areias, siltes e argilas muito descomprimidos e a alguns 
aterros. 
 
Este perfil resulta da evolução típica destas estruturas naturais que ao longo dos anos 
vão tendendo para a geometria de equilíbrio, sem que para isso haja por vezes qualquer 
intervenção antrópica. 
 
Esta morfologia estende-se a todo o sistema de “costeiras”, que caracterizam a margem 
sul do Tejo entre Cacilhas e a Trafaria, representadas por arribas vigorosas com 
orientação paralela ao Tejo e pontualmente interrompidas por linhas de água muito 
entalhadas.  
 
As evidências da instabilidade das vertentes assinalam-se pela queda de blocos ou 
desmoronamentos, situação que ocorre essencialmente nos trechos mais escarpados ou 
por escorregamentos, os quais têm tendência a ocorrer nas vertentes dos vales que 
intersetam os taludes marginais ao Tejo. 
 
De acordo com a Carta de Suscetibilidade aos Movimentos de Terrenos do Concelho de 
Almada, a qual consta dos Estudos Geológico – Geotécnicos dos projetos, já 
apresentados, a zona do projeto tem suscetibilidade elevada aos movimentos de 
terrenos, correspondendo essas zonas aos taludes do Miocénico, maioritariamente 
constituídos por materiais finos (argilas, siltes, areias) independentemente da sua 
inclinação e respetivos depósitos de vertentes ou taludes, constituídos essencialmente 
por materiais arenosos, arenosos consolidados e bancadas carbonatadas com 
inclinações superiores a 15%. 
 
De acordo com essa carta, que a seguir se reproduz, toda a zona da costeira do Tejo 
entre Cacilhas e Trafaria e dos vales que a entalham estão nestas condições. 
 

 
Excerto da Carta de Suscetibilidade aos Movimentos de Terrenos do Concelho de Almada 

(extraída do Estudo Geológico-Geotécnico da Subestação, Fig. 5.3) 
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Para o local concreto do projeto, o LNEC não identifica quaisquer recursos de interesse 
geológico e/ou património geológico, pese embora o concelho de Almada tenha no seu 
território património geológico de grande interesse associado às arribas litorais e 
ribeirinhas, de que é exemplo a Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da 
Caparica e a Frente Ribeirinha Norte, que no seu todo, agregam motivos de interesse 
geológico relacionados com os níveis geológicos de idade miocénica.  
 
O local de Palença de Baixo foi contudo até à década de 50/60 do século passado, zona 
de extração de argilas, que alimentavam a fábrica de cerâmica que aí existiu (no local 
atual da Tagol), Fábrica de Cerâmica de Palença. 
 
De acordo com Lamas (1998)(2), a grande escarpa que ocorre na parte montante da área 
prevista para o projeto e que enquadra também a área industrial existente é produto das 
escavações realizadas durante muitas dezenas de anos para fornecimento da argila à 
Cerâmica de Palença e que tem à sua frente uma grande extensão de depósitos de 
vertente que cobrem a escarpa até pelo menos metade da sua altura. 
 

 
Escarpa existente a montante da área industrial existente e futuras, com os depósitos de vertente 

a jusante e que resultará da extração de argila que ocorreu até meados do séc. XX, para 
alimentação da Fábrica de Cerâmica de Palença 

 
  

                                                 
 
(2) Lamas, P. (1998) – “Os taludes da margem sul do Tejo. Evolução geomorfológica e mecanismos de 
rotura”, Lisboa. 
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De acordo com o Parecer da CA, um dos aspetos de impacte negativo significativo do 
projeto decorre da sua inserção neste enquadramento geológico e geomorfológico, com 
uma escarpa a montante e a arriba ribeirinha, a jusante, e onde os indícios de 
instabilidade de vertentes estão presentes, considerando a CA que algumas 
componentes de projeto poderão agravar esses fenómenos de instabilidade e pondo 
ainda em causa a segurança das instalações e das pessoas. Refere em concreto como 
aspetos de impacte: 
 

• implantação dos 4 tanques de crus na base da encosta montante, a qual implicará 
um corte na mesma e adiciona à escarpa um fator de instabilidade; 
 

• sobrecarga sobre a área, tanto na fase de construção como pela implantação das 
edificações que pode vir a incrementar a ocorrência de fenómenos de 
instabilidade da arriba, implicando significativos movimentos de terras e o corte da 
sopé da escarpa; 
 

• a implantação dos 7 novos silos no prolongamento dos já existentes, confinados 
por muros de proteção face à vertente escarpada a sul, com vestígios de 
desmoronamento. A implantação destas estruturas implica também o corte da 
vertente e que vai até cerca de 10 m; 
 

• a implicação da subestação numa plataforma situada no sopé de uma escarpa, na 
base da qual se verifica a acumulação de materiais. O projeto prevê também o 
corte de parte destes terrenos. 

 
 
 
 
2.2 Alterações Efetuadas ao Projeto com Relevância para o Descritor 

No âmbito da presente reformulação do projeto procedeu-se a uma alteração global do 
posicionamento das instalações industriais (refinaria e instalações de armazenagem e 
embalamento) e da via de acesso e que, de uma forma articulada, visa a minimização 
dos impactes ambientais mais significativos no local, nomeadamente os que se 
relacionam com os aspetos paisagísticos e de intrusão visual, afetação de recursos 
hídricos, bem como, os que se relacionam com a inserção na topografia e os aspetos 
ligados à redução de situações de instabilidade nas vertentes, decorrentes das 
intervenções do projeto. 
 
Conforme o enquadramento e descrição das alterações efetuadas ao projeto e que foram 
descritas no Capítulo 2 deste documento, a nova disposição funcional dos edifícios, pelo 
facto de se ter passado praticamente toda a área da refinaria para o interior do perímetro 
industrial existente, veio promover um maior afastamento das instalações à arriba norte 
virada ao Tejo, bem como, da vertente da linha de água a nascente (FIG. 3. e FIG. 4 no 
Capítulo 2). 
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Também a retirada dos 4 tanques de crus, anteriormente localizados na base dos 
depósitos de vertente da arriba montante, para o interior do perímetro industrial existente 
(antiga fábrica de extração de girassol que será para o efeito desmantelada), veio 
eliminar uma situação de intervenção direta no meio geológico e de potencial geração de 
fenómenos de instabilidade de vertentes (ver enquadramento na FIG. 1 do Capítulo 2). 
 
Por outro lado, a alteração das soluções construtivas do projeto sobre a zona de arriba 
norte e na vertente esquerda da linha de água tiveram como objetivo uma menor 
intervenção no meio geológico e de contribuição para a redução dos riscos geológicos 
(ver também FIG. 5 no Capítulo 2). 
 
Estes aspetos são de seguida melhor descritos, enquadrando-se também alguns 
esclarecimentos das soluções construtivas e das conclusões dos Estudos Geológico-
Geotécnicos que pretendem clarificar melhor o projeto, a sua construção e os riscos 
associados. 
 
 

a) Refinaria e Unidades de Embalamento e Armazenagem. Alteração da 
Localização e Posicionamento 

 
A zona de implantação das instalações referentes à Refinaria e Unidades de 
Embalamento e Armazenagem situa-se, como já identificado nos estudos anteriores, 
numa plataforma a nascente das instalações industriais existentes, à cota 40 – 42 m, e 
que é limitada a nascente por uma elevação alongada à cota 49 – 50. 
 
O terreno escarpado que se desenvolve a nascente desta elevação, constitui o flanco 
esquerdo da linha de água, que se desenvolve com sentido sul – norte em direção ao 
Tejo e que limita por nascente a área de intervenção do projeto. 
 
Do lado norte, a área de projeto é enquadrada pela própria arriba ribeirinha, à 
semelhança do que acontece ao longo da área industrial existente. 
 
A parte a montante desta plataforma, assim como da zona industrial existente, é limitada 
por arriba escarpada recuada, à frente da qual surgem indícios de ocorrência passada de 
fenómenos de instabilidade com a existência de depósitos de vertente, numa grande 
extensão e que cobrem a escarpa até pelo menos metade da sua altura. 
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Deste modo e como grande alteração efetuada na presente solução de projeto, refere-se 
a deslocalização dos 4 tanques de crus que antes se posicionavam junto à base dos 
depósitos de vertente, no alinhamento com os tanques existentes, para uma área no 
interior do perímetro da instalação industrial existente, corresponde à antiga fábrica de 
extração de girassol, eliminando assim uma situação de potencial risco na vertente 
decorrente da intervenção a realizar, bem como, de eventuais futuros riscos para as 
próprias instalações (ver também antiga e nova localização dos tanques na FIG. 1 no  
Capítulo 2). 
 
 

 
Tanques existentes junto à base dos depósitos de vertente da arriba montante e que teriam 

continuidade com mais 4 novos tanques, na zona a nascente enquadrada na foto 

 
 
 
Por outro lado, no projeto reformulado, reduziu-se também a área de ocupação das 
futuras instalações com um novo layout dos edifícios e a passagem de praticamente toda 
a área da refinaria para um edifício existente na parte da área industrial contígua à nova 
instalação. 
 
A redução de área ocupada foi de 2 110 m2 e o edificado recuou também um pouco mais 
para sul face ao anteriormente previsto (ver FIG. 1 no Capítulo 2), afastando-se da arriba 
ribeirinha e propondo-se com isso uma nova solução em termos da forma de 
assentamento da plataforma na arriba. 
 
Com efeito, o limite norte da área de implantação confina com a arriba ribeirinha, cuja 
altura é variável (entre 42 e 30 m), e onde existem também indícios de escorregamentos 
e que ocorreram inclusivé também na zona de fábrica de biodiesel, tendo levado à 
intervenção da Sovena, através da implantação de soluções de contenção com muros de 
gabiões em socalcos nessa arriba 
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Deste modo, para reduzir a intervenção na arriba, e o recurso a soluções do género das 
atrás referidas, a solução construtiva da plataforma que margina os edifícios e que 
constituirá áreas de circulação (norte e nascente) será, na atual versão de projeto, 
diferente e com menor impacte na arriba. No lugar do muro em betão armado, propõe-se 
uma laje “solta”, apoiada em pilares circulares, rematada pelos elementos de uma grelha 
metálica que se irá aos poucos deixar invadir pela vegetação, deixando antever 
pontualmente o desenvolvimento do terreno natural, e procurando-se desta forma e com 
uma reduzida mobilização de terras, rematar e pousar no terreno de forma menos 
intrusiva. 
 
Esta forma de intervenção na arriba muito menos intrusiva que a anterior, será 
devidamente enquadrada paisagisticamente, com a implantação de grelha de cor neutra 
desde a plataforma até à base do terreno, permitindo com o seu posterior recobrimento 
por vegetação, disfarçar a intervenção, através da criação de uma “parede” verde através 
de plantas trepadeiras e decumbentes. 
 
Nos desenhos de projeto CIV11 e CIV12 que a seguir se reproduzem, relativos aos 
movimentos de terras e profundidades previstas para as escavações é visível esta forma 
de inserção na arriba ribeirinha.  
 
Nos desenhos a seguir apresentados são assim visíveis as escavações a efetuar, as 
quais se vão fazer até à cota 34,80, como no anterior projeto, mas que ocorrem agora na 
zona do armazém de produto acabado e tanques de azeite, quando no anterior projeto se 
fazia na zona do armazém de embalamento. 
 
Desta nova disposição dos edifícios, cuja justificação e enquadramento foram feitos no 
ponto 2.2 do Capitulo 2, e que têm em vista uma menor volumetria exterior e impacte 
visual, resultam os seguintes movimentos de terras: 
 

Quadro 2 – Movimentos de Terras (m3) (anterior e atual projeto) – Refinaria, Unidades de 
Embalamento e Armazenagem 

 Anterior Projeto Atual Projeto 

Aterro 35 629 5 300 

Escavação 45 184 50 300 

Saldo + 9 555 + 45 000 

 
Verifica-se assim que os movimentos de terras associados às duas versões do projeto 
são diferentes e decorrem sobretudo da solução construtiva agora adotada para o 
“remate” da plataforma na zona de contacto com a arriba ribeirinha, que contribui para um 
menor volume de aterro e para um saldo final mais desequilibrado, uma vez que o 
volume de escavação se mantem no essencial o mesmo. 
 
De acordo com as sondagens efetuadas no âmbito do Estudo Geológico – Geotécnico 
durante a escavação não se prevê interferência com níveis de água subterrânea. 
 
No Anexo 2.1 apresentam-se também os desenhos de projeto onde se verifica a 
diferente implantação do projeto sobre o levantamento topográfico, entre a anterior e 
atual situação (Desenhos 5.02 a 5.05 - Arquitetura). 
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FIG. 6 – Movimentos de Terras. Profundidades previstas para as escavações (Perfil 1 e 2) 
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FIG. 7 – Movimentos de Terras. Profundidades previstas para as escavações (Perfil 3 e 4) 
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Como já identificado nos estudos anteriores e face às características litológicas locais 
constituídas do topo para a base, respetivamente, por Depósitos de Cobertura, Aterros, 
Areias da Quinta do Bacalhau e Argilas do Forno do Tijolo, importa reforçar que o método 
de construção aconselhado nos Estudos Geológico – Geotécnicos aponta para a não 
realização de qualquer tipo de fundação mais superficial, nomeadamente na zona dos 
depósitos de cobertura e aterro, sendo antes aconselhável, a fundação de tipo indireto 
através de micro-estacas, estacas ou jet-grounding apoiadas na zona geotécnica 1, 
correspondente às formações a maior profundidade (argilas, calcarenitos e lumachela) de 
melhores características geotécnicas e que permitem mobilizar em profundidade, a 
capacidade de carga adequada dos terrenos de fundação das estruturas a construir e 
diminuir assim também os riscos de instabilidade no próprio modelado. 
 
Para a implantação dos edifícios, as escavações a realizar, e cuja profundidade máxima 
(3,6 m abaixo do pavimento final e semelhante ao anterior projeto) ocorre no edifício de 
embalamento, deverão ser feitas por meios mecânicos ligeiros. Estas escavações 
abrangerão assim a zona geotécnica 4 que se desenvolve até 12 m de profundidade e 
que é composta por depósitos de cobertura e aterros. 
 
No Anexo 2.6 apresentam-se os desenhos do Projeto de Estabilidade da solução 
proposta. 
 
A propósito da estabilidade dos taludes e dos riscos associados à implantação do projeto, 
julga-se de interesse incluir nesta análise o estudo feito em 1976 pela Empresa de 
Sondagens e Fundação da Teixeira Duarte, tendo em vista uma ampliação das 
instalações da Sovena (então Tagol) e que envolvem, de certo modo, as áreas que estão 
agora em avaliação (pois encontram-se na sua continuidade), nomeadamente a 
respeitante à plataforma nascente que confina com a arriba montante e a plataforma dos 
silos, no limite oeste das instalações. Esse estudo apresenta-se no Anexo 3. 
 
Os objetivos desse estudo consistiram nomeadamente, numa análise da estabilidade dos 
taludes, tendo em vista: 
 

a) O desaterro para o estabelecimento de uma plataforma à cota 10, destinada à 
construção de uma bateria de silos; 
 

b) A possibilidade de expansão para o lado nascente da plataforma à cota 44; 
 

c) As condições de segurança em relação aos taludes mais elevados, entre esse 
nível e a cota 104. 

 
 
Essa avaliação decorreu da realização de sondagens, levantamento geológico de 
superfície e sua correlação com elementos de prospeção geotécnica anteriormente 
realizados no local. Na sua sequência estabeleceram-se perfis esquemáticos com as 
características geotécnicas dos taludes a partir dos quais se efetuou a avaliação das 
respetivas condições de estabilidade. 
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Assim, para a zona a nascente da plataforma à cota 44, admitiu-se que as condições 
geotécnicas não eram diferentes das que ocorrem na zona já construída e em operação, 
envolvendo aterros e terrenos deslocados com espessura da ordem dos 7 m sobre as 
Argilas do Forno do Tijolo, descomprimidas no topo, pelo que também se recomendava a 
fundação indireta, à semelhança que também se preconiza no atual projeto e já se 
preconizava na anterior solução. 
 
Uma vez que a exploração das argilas para a Fábrica de Cerâmica, na base da escarpa, 
terá originado depressões preenchidas com escombreiras, onde se acumularam as 
águas da chuva e eventuais ressurgências da encosta poderiam interferir com a 
estabilidade dos taludes inferiores, o estudo recomendou que se tal sucedesse, se devia 
proceder à drenagem das zonas de acumulação de água através de furos sub-
horizontais. Segundo a Sovena, não há registos de tal ocorrência e consequente 
necessidade desta atuação. 
 
Sobre o comportamento da escarpa entre a cota 44 e a cota 104 (topo da arriba), é 
também confirmado por este estudo que a escarpa corresponde à frente do desmonte 
efetuado para a exploração das argilas destinadas à Cerâmica de Palença. 
 
A escarpa, constituída por camadas intercaladas de calcários, argilas e areias, tem 
comportamento diferencial em relação à erosão, podendo por isso, dar origem à queda 
dos blocos calcários que ficam em consola, por erosão dos níveis inferiores, mais 
brandos. 
 
Tal como se encontra, a escarpa apresentava o risco da queda de blocos ou 
escorregamentos localizados com espessuras da ordem dos 3 m, devido ao descalce por 
erosão diferencial. 
 
As condições de estabilidade para escorregamentos abrangendo maiores espessuras, 
foram analisados tendo-se concluído que em relação a escorregamentos desse tipo, o 
coeficiente de segurança seria ainda assim de 1,3 (conforme esquemas e cálculos nos 
Desenhos 21055 e 21056 desse estudo). 
 
Assim, para a segurança da utilização da plataforma na base da escarpa, o estudo 
recomendou, nomeadamente, a construção de uma plataforma de proteção na base da 
encosta da escarpa contendo uma faixa da arborização para retenção de blocos que 
venham a cair. Esta solução foi assim também adotada no presente projeto, 
nomeadamente, para toda a faixa que confina com a base da arriba e tendo daí se 
retirado os 4 tanques. 
 
Esta área está assim livre de ocupação, sendo o arruamento de acesso interno que 
contorna por sul os edifícios, rematado por um muro de contenção em betão.  
 
No tardoz do muro, a zona até à base da encosta será plantada por maciço arbóreo com 
espécies da flora mediterrânica que para além do enquadramento paisagístico contribui 
para o enxugamento dos solos e ajuda a promover a consolidação dos solos. Na planta 
geral do Paisagismo que se apresenta no descritor Paisagem esta situação está visível. 
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A execução de outras medidas, como remoção na parte de um dos blocos em consola e 
em condições precárias de estabilidade e socalcamento da escarpa, não se verifica ser 
necessário face à atual situação da encosta, e o recuo que a mesma apresenta face à 
área de projeto. 
 
 

b) Silos  
 
Os silos previstos instalarem-se na continuidade da bateria de silos existentes, no 
extremo oeste das instalações da Sovena, não sofreram alterações de localização. 
 
De acordo com o Estudo Geológico – Geotécnico já apresentado anteriormente, na área, 
sob um horizonte de aterros com espessuras variáveis entre 1,5 m e 6,0 m, ocorrem 
formações datadas do Miocénico, caracterizadas por siltes argilosos, por vezes arenosos, 
por argilas, por vezes silto-arenosas e, por areias de grão fino a grosseiro, siltosas e 
argilosas. 
 
As escavações necessárias a 10,4 m de profundidade poderão ser realizadas através da 
mobilização de meios mecânicos ligeiros, sendo aconselhado que as fundações 
(indiretas) ocorram na zona geotécnica 1, mais profunda, e que revela melhores 
condições geotécnicas. 
 
Os 7 novos silos localizam-se no prolongamento dos já existentes, implicando o corte da 
base dos depósitos de vertente referente à escarpa que se posiciona a montante. A 
escavação prevista envolve 7 478 m3 de terras (situação que não se alterou face ao 
anterior projeto). No tardoz dos silos será implantado muro de contenção em betão, cuja 
representação e respetivo cortes consta dos desenhos de projeto apresentados no 
Anexo 2.2 e que assegura a proteção das instalações, conforme recomendado pelo 
Estudo Geológico – Geotécnico. 
 
Importa também a este propósito referir que o estudo efetuado pela Teixeira Duarte para 
a zona dos silos existentes para a avaliação da estabilidade das vertentes e medidas 
necessárias (Anexo 3) refere que estes taludes são estáveis para inclinações mesmo 
próximas da vertical, havendo apenas que prever a sua proteção contra os efeitos da 
meteorização. 
 
A verificação sumária de um escorregamento potencial para o rio, sob a ação dos silos, 
mostrou que o coeficiente de segurança é superior a 1,8, conforme esquemas e cálculos 
nos Desenhos 21055 e 21056 desse documento. 
 
Preconiza-se também este estudo que as fundações sejam indiretas e nas camadas mais 
profundas, geotecnicamente favoráveis, de modo a transmitir os esforços às camadas de 
terreno firme. Esta solução foi também contemplada no projeto, como aliás referido 
também no respetivo Estudo Geológico – Geotécnico.  
  



   
 

Sovena XXI – Ensilagem, Refinaria, Embalamento, Armazenagem de Produto Acabado, 
Armazenagem de Óleos Vegetais e Azeites (Reformulação do Estudo Prévio) 

Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto Estudo de Impacte Ambiental (Aditamento 3) 
Fevereiro 2015  

Rev.01 

80

 
 
Devido à proximidade ao rio Tejo e de acordo com os níveis de água medidos durante a 
execução das sondagens, é de prever a existência de água cerca dos 3,0 m de 
profundidade; no entanto trata-se de um nível variável devido a estar influenciado pelas 
variações das marés que ocorrem no referido rio. Refere-se assim no Estudo Geológico – 
Geotécnico como cuidados em obra, que deverão assim existir meios de bombagem que 
garantam que um eventual escoamento afluente ao interior da escavação, não 
impossibilite a realização dos trabalhos de construção. 
 
 
 

c) Subestação 
 
A subestação mantém-se no local anteriormente previsto, não tendo sofrido qualquer 
alteração. A subestação implanta-se numa plataforma existente junto à portaria da 
Sovena, utilizada para estacionamento e que está junto à base da arriba montante mas 
do seu lado poente. 
 
Também aqui a arriba apresenta um perfil transversal típico das escapas da margem sul 
do Tejo, com uma parte superior muito agressiva, praticamente vertical, e uma parte 
inferior suavizada pela acumulação de materiais que se vão desprendendo do topo – 
depósitos de sopé ou de vertente -, constituídos por blocos carbonatados e greso-
carbonatados envoltos por areias, siltes e argilas muito descomprimidas; e aterros. 
 
O Estudo Geológico – Geotécnico realizado e já apresentado, recomendou a implantação 
de dispositivos de mitigação aos fenómenos de instabilidade que promovam a segurança 
acrescida da estrutura, nomeadamente com um muro de suporte devidamente 
dimensionado, por forma a resistir e acomodar eventuais desprendimentos de blocos ou 
deslizamentos de conjunto. 
 
A informação obtida diretamente pelos resultados das sondagens permitiu também 
diagnosticar a ripabilidade dos terrenos interferidos pela futura estrutura e o recurso a 
meios mecânicos para as escavações. 
 
Caso as tensões sugeridas não sejam compatíveis com as exigências das estruturas 
previstas, nomeadamente no caso do muro de suporte, deverá recorrer-se a elementos 
de fundação indireta, eventualmente do tipo microestaca. 
 
Não se prevê que os níveis freáticos ascendam a níveis que interfiram com as cotas 
preconizadas em projeto, no entanto, deverá ser uma situação a não descurar em fase de 
auscultação piezométrica (que deverá estender-se aos meses de maior pluviosidade), de 
forma a percecionar a eventual necessidade de dispositivos drenantes, para além 
daqueles que deverão fazer a drenagem da envolvente da área de implantação e, 
especialmente do muro. 
 
A subestação envolve um volume de escavação de 1 282 m3, mais 800 m3 para a 
construção do muro, sendo que as terras necessárias para aterro envolvem um total de 
382 m3.  
 
O saldo final revela assim um excedente de cerca de 700 m3. 
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d) Via de Acesso 
 
A via de acesso às instalações industriais foi alterada face ao anterior projeto, no sentido 
de evitar o impacte negativo significativo sobre a linha de água e a sua artificialização, 
uma vez que o projeto promovia o seu entubamento à semelhança do que se passa a 
montante com o arruamento existente e ao qual se vai dar continuidade. 
 
O traçado da via passou assim para a encosta (lado poente), sobrepondo-o o mais 
possível ao traçado do caminho em terra batida existente, embora com um perfil mais 
alargado (8,4 m) mas mais reduzido face ao anterior projeto (10,5 m), tendo-se ainda 
optado por baixar a cota de chegada à zona do primeiro edifício, como forma de 
aproximar o mais possível as cotas do seu perfil longitudinal ao perfil natural do terreno.  
 
Do lado da encosta e para reduzir a sua afetação com os taludes de escavação que 
seriam criados para a implantação da via, optou-se por colocar um muro de betão com 
sapata para o lado do arruamento e de reduzida altura que será enquadrado 
paisagisticamente por sebe arbustiva no seu topo, do lado da encosta. 
 
Do lado da linha de água e em articulação com a medida compensatória que se propõe 
para a recuperação biofísica da mesma, promoveu-se uma solução de muro de gabião 
para suporte e remate das terras e do arruamento, permitindo também desenhar um 
visual mais naturalizado na relação com as margens da linha de água. No ponto 8. 
Paisagem e 7. Ecologia apresentam-se os princípios do projeto de compensação que se 
propõe para a linha de água. 
 
As escavações máximas são de cerca de 2 m, tal como no anterior; na zona de 
implantação dos muros, as escavações serão maiores, cerca de 4,6 – 5 m , mas sem 
eles os taludes de escavação para a encosta e de aterro para a linha de água seriam 
consideráveis.  
 
No Anexo 2.4 apresentam-se os desenhos do projeto do Acesso, constituídos por 
traçado em planta e em perfil longitudinal e perfis transversais, onde é visível a forma de 
inserção do projeto. 
 
Em termos comparativos com o anterior projeto, os movimentos de terras associados são 
mais equilibrados, pese embora os volumes envolvidos sejam pouco significativos em 
ambos os casos. 
 

Quadro 3 – Movimentos de Terras (m3) (anterior e atual projeto) – Acesso  

 Anterior Projeto Atual Projeto 

Aterro 9 700 500 

Escavação 600 2 750 

Saldo + 9 300 + 2 250 
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2.3 Avaliação de Impactes das Alterações 

2.3.1 Fase de Construção 
A fase de construção será aquela e como identificado no EIA, em que os impactes sobre 
o ambiente geológico serão mais sentidos, decorrendo das ações de implantação do 
projeto, as quais se repercutem na alteração da morfologia, nas terras movimentadas e 
ainda em potenciais riscos sobre as encostas pelo projeto se encaixar numa zona com 
grande confinamento morfológico, imposto pela arriba a montante, a arriba ribeirinha a 
jusante e ainda o próprio vale da linha de água a nascente. 
 
As alterações efetuadas ao projeto vêm sobretudo minimizar a alteração na morfologia e 
a componente dos riscos geomorfológicos. 
 
Nomeadamente, a deslocação de componentes do projeto de zonas potencialmente mais 
vulneráveis para o interior da zona industrial, constitui-se com uma alteração positiva, 
sendo, portanto, o caso da deslocação dos 4 tanques de crus da base dos depósitos de 
vertente da arriba montante para o local da antiga fábrica de extração de girassol no 
interior do perímetro industrial existente. 
 
No caso de subestação e dos silos, também próximos à base das encostas, estes 
apresentam-se em locais que fazem prever serem locais com coeficiente de segurança e 
que as medidas de mitigação de riscos aconselhadas pelos Estudos Geológicos – 
Geotécnicos asseguram a proteção e segurança das instalações. 
 
Outra alteração de projeto responsável pela minimização de impactes na morfologia / 
estabilidade de vertentes, diz respeito às novas soluções de fundação / estabilidade das 
vertentes viradas ao Tejo e à linha de água, com a plataforma que envolve os edifícios a 
desenvolver-se em laje “solta” apoiada sobre pilares, que levam a que, o projeto tenha 
uma menor intromissão na topografia dispensando as soluções anteriores, que 
implicavam que para o suporte da plataforma fosse construídos muros de contenção na 
arriba. Minimizam-se também assim potenciais situações de instabilidade e de medidas 
de contenção / suporte mais “pesadas” nas encostas, como as que se tiveram que 
introduzir no projeto da fábrica de biodiesel. 
 
Relativamente à alteração introduzida no acesso, o qual se passou a fazer na base da 
encosta e deixando, portanto, de entubar a linha de água, é também assim uma alteração 
positiva, mantendo a linha de água e o seu vale naturalizados. Na base da encosta, 
processar-se-á contudo uma alteração da morfologia local, decorrente das escavações 
necessárias para a criação da plataforma da via e consequentes taludes do lado da 
vertente, cujo impacte foi contudo minimizado pela colocação de muro de suporte em 
betão, de reduzida altura e enquadrado paisagisticamente, que reduz a afetação da 
encosta. 
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O acesso foi contudo devidamente integrado e articulado com a linha de água e a 
encosta, de modo a que as alterações na morfologia sejam as mais reduzidas possível e 
que essa articulação com a requalificação da linha de água se traduza numa solução 
integrada na paisagem e de valorização do local em equilíbrio com a atividade humana e 
o uso do território. 
 
Os impactes negativos na Geologia são assim comparativamente menos significativos 
que os anteriores pelas alterações e medidas de minimização do projeto. As ações em si, 
associadas à implantação do projeto, são temporárias (caso das terraplenagens e 
movimentação de terras), contudo as alterações na morfologia e na relação com os 
fenómenos de instabilidade das vertentes, são permanentes. A sua incidência é local e a 
magnitude pode ser agora classificada de moderada, quando antes se crê ter sido 
eventualmente mais adequada uma magnitude moderada a elevada. 
 
 
 
2.3.2 Fase de Exploração 
Na fase de exploração e para além dos impactes na morfologia que são permanentes e 
que tendem a ser atenuados pela integração paisagística, e a própria recuperação do 
coberto vegetal na envolvente à intervenção levando a que tenham reduzida / moderada 
magnitude, ocorrem ainda potenciais impactes relacionados com a evolução natural das 
vertentes e os riscos de instabilidade. Estes impactes têm magnitude reduzida face à 
análise realizada e às medidas de minimização contempladas no projeto para a sua 
segurança. 
 
 
 
 
2.4 Conclusão 

Da avaliação feita anteriormente face às alterações de projeto introduzidas os impactes 
são assim globalmente classificados: 

Quadro 4 – Síntese de Avaliação de Impactes – Geologia  

Geologia Classificação 

Natureza do Impacte Negativo 

Significância Pouco Significativo 

Magnitude Média 

Fase de ocorrência Construção / Exploração 

Duração Temporária / Permanente 

Desfasamento Imediato / Médio Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Grau de Incerteza Certo / Provável 

Carácter  Direto / Indireto 

Área de Influência Local 
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3. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

3.1 Enquadramento da Zona e dos Principais Impactes Negativos do Anterior 
Projeto 

A área em estudo enquadra-se na Bacia Hidrográfica do Tejo, na sub-bacia do Estuário e 
na massa de água superficial designada por Tejo-WB1 com o código PT05TEJ1139. 
 
No limite nascente da área de intervenção existe uma linha de água afluente do rio Tejo, 
à qual está associada uma bacia hidrográfica com área inferior a 4 km2. Esta linha de 
água transporta durante todo o ano o caudal efluente tratado da ETAR de Valdeão 
(SMAS Almada) e o caudal correspondente ao escoamento superficial durante a 
ocorrência de chuva. 
 
A linha de água tem início a montante da ETAR de Valdeão, encontrando-se entubado 
até um pouco a jusante da ETAR e, apresenta um traçado a céu aberto/naturalizado 
desde esse ponto até ao rio Tejo, para onde aflui, sendo, portanto, esta a situação na 
área envolvente ao projeto. Para montante da ETAR, a linha de água encontra-se, como 
referido, canalizada funcionando, nessa zona da bacia, como órgão de drenagem de 
águas pluviais. 
 
O declive junto à zona de projeto é significativo, o que favorece a ocorrência de erosão 
hídrica ao longo do leito e margens do curso de água levando à formação de um vale 
pronunciado, cujo entalhe rondará, em grande parte, cerca de 5 metros. As margens 
apresentam abundante vegetação, essencialmente de espécies infestantes como canas e 
silvas, bem como deposição de resíduos variados. 
 
Atualmente nas instalações da Sovena Oilseeds existem 14 pontos de descarga de 
águas residuais e pluviais para o rio Tejo. Destes 14 pontos, 9 são para águas pluviais, 4 
são para águas residuais tratadas e 1 está desativado. 
 
Assim, nos pontos EH2, EH3, EH5 e EH8 são descarregadas águas residuais tratadas 
em conformidade com as condições estabelecidas na Licença Ambiental (LA), 
correspondendo o ponto EH8 ao ponto de descarga dos efluentes industriais tratados na 
ETARI, a qual recebe atualmente os efluentes da Refinaria de Soja, da Fábrica de Pré-
tratamento de Óleos para Biodiesel, das Lavagens Interiores e os Efluentes Domésticos 
das seis ETAR compactas (situação esta que se verificou apenas em 2013, pois em anos 
anteriores, os efluentes das ETAR eram descarregados diretamente no meio hídrico).  
 
Conforme análise anterior do EIA e de acordo com a monitorização periódica efetuada 
pela Sovena Oilseeds, o efluente descarregado cumpre os VLE estabelecidos, não se 
verificando qualquer situação crítica. 
 
No projeto Sovena XXI, os efluentes da Refinaria e das Lavagens Interiores serão 
encaminhados para tratamento na ETARI, que atualmente e face ao seu 
dimensionamento, tem uma taxa de utilização de cerca de 50%. 
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O projeto geral de drenagem da Sovena XXI, na anterior versão de projeto, tinha previsto 
sete pontos de descarga de águas pluviais (P1 a P7) do lado nascente da área do 
projeto, os quais descarregariam para a referida linha de água afluente do Tejo, sendo 
que dois destes pontos incluíam para além das águas pluviais, as águas contaminadas 
com óleos e gorduras após tratamento (P1); e as águas contaminadas com óleos e 
gorduras após tratamento e as águas residuais domésticas após tratamento (P5). 
 
De acordo com o parecer da CA, o anterior projeto submetido a apreciação, era 
responsável por impactes negativos muito significativos nos recursos hídricos 
superficiais, ao canalizar parte da linha de água que se desenvolve no limite Este da área 
a intervencionar, para o desenvolvimento do acesso à nova zona industrial. De forma a 
assegurar a continuidade dessa linha de água, essa canalização ou entubamento, fazia-
se ao longo de 210 m de extensão, sendo considerado um impacte permanente. 
 
Os restantes impactes negativos neste descritor, nomeadamente ao nível da qualidade 
da água, foram classificados de pouco significativos face às medidas de projeto e de 
gestão ambiental em obra. 
 
 
 
 
3.2 Alterações Efetuadas ao Projeto 

Correspondendo a uma alteração efetivamente decorrente do parecer da Comissão de 
Avaliação relativamente a este descritor, procedeu-se à alteração do projeto do acesso. 
 
Face à solução anteriormente proposta, de canalização da linha de água para a 
implantação do acesso não ser aceitável, uma vez que essa ação não configura uma 
medida de conservação e reabilitação da rede hidrográfica que promova a requalificação 
e renaturalização das linhas de água, prevista na Lei da Água, considerando-se esse um 
impacte negativo, muito significativo e permanente, procedeu-se, no âmbito da nova 
solução de projeto, à alteração da localização do acesso. 
 
Assim, o acesso deixou de fazer-se sobre a linha de água, tendo sido deslocado para a 
vertente poente, aproveitando para o efeito a plataforma do caminho em terra batida 
existente, que culmina na área de projeto e que serve também de acesso atual às hortas 
informais que ocorrem nesse lado da vertente esquerda da linha de água. 
 
A linha de água não sofre assim qualquer intervenção, fazendo-se o alargamento do 
caminho existente necessário ao estabelecimento da nova via, para o lado da encosta e à 
custa de muros de suporte como forma de reduzir a intervenção na encosta, situação que 
seria mais impactante caso se implantassem taludes de escavação. 
 
Simultaneamente, procedeu-se à redução do perfil transversal do acesso, conforme 
descrito no ponto 2.2.5 do Capítulo 2, e passando o perfil longitudinal a acompanhar o 
mais possível o terreno natural, tendo estas alterações ainda repercussões importantes 
ao nível dos movimentos de terras associados à construção do acesso (agora, com  
2 250 m3 de terras excedentes e antes, com um défice de 9 100 m3 de terras). 
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Refira-se ainda que com o rearranjo das instalações industriais e com o deslocamento do 
conjunto para poente, conseguiu-se também neste caso um maior afastamento ao vale 
da linha de água, na parte em que esta corre já a uma cota inferior, ao chegar ao Rio 
Tejo. 
 
Paralelamente, no presente projeto, são definidas medidas compensatórias para a 
limpeza e melhoria das condições ambientais e ecológicas da linha de água, a qual se 
encontra atualmente muito condicionada pela deposição de resíduos, dominância de 
espécies infestantes e uma forte erosão das margens. 
 
Nas FIG. 3 e FIG. 4 do Capítulo 2, apresenta-se a anterior e a atual localização do 
acesso, sendo visível, a alteração efetuada. Verifica-se igualmente o maior afastamento 
da área de intervenção na zona das instalações industriais a esta linha de água. 
 
Desta forma, as interferências com a linha de água passam a corresponder, no essencial, 
aos pontos de ligação da descarga de águas pluviais. 
 
Apesar de não constituírem aspetos negativos no anterior projeto, na sequência da 
alteração do layout de instalação propriamente dito, referem-se ainda duas alterações 
principais relacionadas com os recursos hídricos, a primeira relativa aos caudais 
afluentes à ETARI e a segunda aos pontos de descarga das restantes águas pluviais e 
residuais tratadas. 
 
Relativamente ao funcionamento da ETARI, o caudal total a tratar será inferior ao 
esperado no projeto inicial. De facto, com a relocalização da Refinaria e consequente 
desmantelamento da Fábrica de Pré-tratamento de Óleos para Biodiesel, deixará de 
haver, associados a esta instalação, a produção de quaisquer efluentes para tratamento 
na ETARI, nomeadamente as águas barométricas do grupo de vazio do pré-tratamento, 
conforme já apresentado em 2.2.6 (Capítulo 2). 
 
Assim, e quando consideradas as diferentes situações da ETARI, nomeadamente, o seu 
dimensionamento, a atual Sovena Oilseeds e a implementação da Sovena XXI (projetos 
inicial e alterado), têm-se teoricamente os seguintes caudais e cargas afluentes e 
capacidades de tratamento utilizados: 
 

ETARI Caudal  
m3/h Unidades CQO CBO5 SST Óleos 

Dimensionamento 

Caudal e Cargas máximas 5,0 
mg/l 10.000 4.000 2.760 2.760 
kg/h 50,0 20,0 13,8 13,8 

Situação Atual 
Caudal e Cargas máximas 3,2 kg/h 24,3 9,7 4,7 4,0 
Taxa utilização da capacidade máxima  --- % 49% 49% 34% 29% 

Sovena Oilseeds e Sovena XXI - Projeto Inicial 
Caudal e Cargas máximas 4,8 kg/h 42,3 16,9 10,1 6,7 
Taxa utilização da capacidade máxima  --- % 85% 85% 73% 49% 

Sovena Oilseeds e Sovena XXI - Projeto Alterado 
Caudal e Cargas máximas 3,8 kg/h 34,3 13,7 7,7 5,2 
Taxa utilização da capacidade máxima  --- % 69% 69% 56% 38% 
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Verifica-se assim que com o atual projeto Sovena XXI (projeto alterado), a ETARI 
funcionará a cerca de 70% da sua capacidade máxima, face à taxa de utilização prevista 
em cerca de 85% da capacidade instalada com o projeto inicial. 
 
Em qualquer dos casos, mas com uma maior segurança com o atual projeto alterado, 
(designadamente face às eficiências e funcionamento efetivo da instalação), a ETARI fica 
ainda com capacidade para o tratamento de caudal e cargas adicionais, como seja o da 
ETAR compacta, a instalar também no âmbito do Sovena XXI para tratamento das águas 
residuais domésticas, e estando esta solução ainda em fase de estudo. 
 
Também com esta taxa de utilização, mais próxima da situação atual, é expectável que 
com a entrada em exploração do projeto Sovena XXI, a ETARI continue a funcionar de 
forma semelhante à verificada atualmente, sem situações críticas, e dando-se 
cumprimento aos VLE estabelecidos na Licença Ambiental. 
 
No essencial, e no que se refere aos tratamentos das águas residuais industriais da 
refinaria e lavagens interiores a situação manter-se-á assim praticamente inalterada face 
à situação atual, com a manutenção do esquema e órgãos de tratamento e local de 
rejeição no Rio Tejo e dando-se cumprimento ao estabelecido na Licença Ambiental. 
 
A segunda alteração, devido ao rearranjo das instalações da Sovena XXI, prende-se com 
os pontos de descarga das designadas “águas pluviais”, que passarão de 7 pontos, todos 
com descarga na linha de água afluente do rio Tejo a nascente da instalação, para 
apenas dois pontos, com descarga, um (P1) na referida linha de água e outro (P2) a 
norte, diretamente no rio Tejo. 
 
No Anexo 2.5 apresentam-se as plantas da rede de drenagem do anterior e do atual 
projeto, em que são visíveis estas alterações. 
 
Tal como no projeto inicial, as águas pluviais a descarregar nestes dois pontos 
correspondem aos caudais originados pela precipitação atmosférica sobre o terreno 
natural adjacente ao arruamento e sobre coberturas e pavimentos impermeáveis. 
 
No ponto de descarga P2, e para além das águas pluviais serão também descarregadas, 
após tratamento e de modo a cumprir os requisitos legais de descarga, as águas pluviais 
potencialmente contaminadas com óleos e gorduras e as águas residuais domésticas. 
 
As águas pluviais eventualmente contaminadas com óleos e gorduras são provenientes 
das áreas descobertas (caudais pluvial e da lavagem de pavimentos), recolhidos na bacia 
de retenção (em situação normal sem derrame) e às áreas cobertas devido à lavagem de 
pavimentos. Todas estas águas são coletadas e conduzidas a um separador de gorduras 
para tratamento (situado à cota 42.80) antes da descarga no rio Tejo. 
 
Os caudais, provenientes das áreas descobertas e que se encontram à mesma cota que 
o separador de gorduras, são conduzidos por coletores enterrados até ao tratamento. 
Quanto aos caudais provenientes de áreas cobertas, os produzidos à cota 34.8, são 
conduzidos até uma estação elevatória e elevados até à cota 42.80, onde serão tratados. 
Os caudais relativos à lavagem de pavimentos, produzidos à cota 42.80 ou cotas 
superiores, são conduzidos graviticamente por coletores enterrados até ao sistema de 
tratamento. 
  



   
 

Sovena XXI – Ensilagem, Refinaria, Embalamento, Armazenagem de Produto Acabado, 
Armazenagem de Óleos Vegetais e Azeites (Reformulação do Estudo Prévio) 

Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto Estudo de Impacte Ambiental (Aditamento 3) 
Fevereiro 2015  

Rev.01 

88

 
 
Refira-se que no interior da bacia de retenção os caudais são encaminhados até câmaras 
sumidouras (tampa em grelha), cujo ramal de descarga será equipado com válvula de 
seccionamento, em posição normalmente fechada de modo a conter eventuais derrames. 
Daqui vai para o separador de gorduras. Os produtos eventualmente derramados nunca 
são encaminhados para o sistema de drenagem, serão nesses casos aspirados por 
bomba para recuperação ou valorização como resíduo. 
 
O separador de gorduras, tal como no projeto inicial é dimensionado e construído, de 
acordo com as normas aplicáveis, conforme apresentado no projeto de drenagem. 
 
As águas residuais domésticas mantêm-se relativamente ao projeto inicial, sendo 
produzidas nos balneários, instalações sanitárias e instalações sociais. 
 
Estando ainda em avaliação a possibilidade de ligação ao sistema público por envio para 
a ETAR de Valdeão com recurso a estação elevatória, propõe-se uma solução de 
tratamento composta por gradagem, uma ETAR compacta com tratamento biológico em 
reactor de oxidação total e um tratamento final de desinfeção com hipoclorito de sódio, 
antes da rejeição no ponto P2. Em alternativa à descarga destas águas tratadas 
diretamente no ponto P2, será ainda estudada a possibilidade de proceder à ligação à 
ETARI, para tratamento complementar, tal como feito com as restantes ETAR instaladas 
na Sovena Oilseeds. 
 
Refira-se que não se considera, no tratamento das águas residuais domésticas, a 
instalação de qualquer separador de gorduras dado não estar prevista a confeção de 
alimentos.  
 
O dimensionamento da ETAR compacta encontra-se no projeto de drenagem, estando 
prevista uma câmara de visita imediatamente a jusante deste sistema de tratamento para 
recolha de amostras. 
 
Em termos de alteração de caudais a rejeitar em meio natural, e apesar de não assumir 
uma importância relevante, verifica-se uma redução das áreas contributivas 
impermeáveis associadas às águas pluviais de cerca de 13% (2.420 m2) e às águas 
pluviais potencialmente contaminadas em áreas descobertas de cerca de 38% (530 m2), 
mantendo-se os quantitativos associados às áreas cobertas e o volume de águas 
residuais domésticas. 
 
Em síntese, no quadro seguinte são sistematizados estes dados relativos às 
contribuições para as águas pluviais no caso das áreas cobertas e de áreas descobertas 
impermeáveis, incluindo-se também, para maior facilidade de comparação, as águas 
residuais domésticas e as águas potencialmente contaminadas com óleos e gorduras 
que, após tratamento, serão descarregados em P2: 
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Outras Águas a Rejeitar Projeto Antigo Novo Projeto 

Águas pluviais(*) 

Instalações Fabris 
 (Áreas contributivas impermeáveis 

associadas a cada Ponto de 
Rejeição) 

P1 - 3.105 m2 

P2 - 4.370 m2 

P3 - 4.450 m2 

P4 - 865 m2 

P5 - 865 m2 

P6 - 1.660 m2 

P7 - 2.835 m2 

P1 - 9.190 m2 

P2 - 6.540 m2 

Total - 18.150 m2 Total - 15.730 m2 

Águas residuais domésticas 
(a descarregar em P2 após tratamento) 

Instalações sociais, balneários e 
WC 4.964 m3/ano 4.964 m3/ano 

Águas potencialmente contaminadas com óleos e gorduras  
(a descarregar em P2 após tratamento) 

com origem pluvial 
(área contributiva associada) 1.380 m2 850 m2 

com origem em áreas cobertas 1.959 m3/ano 1.959 m3/ano 
(*) No caso do Novo Projeto, o acesso tem uma plataforma com área de 2.800 m2, dos quais 
 320 m2 vão contribuir para os pontos de rejeição P1 e P2 

 
 
 
 
3.3 Avaliação de Impactes das Alterações 

3.3.1 Fase de Construção 
 

 Interferência direta com recursos hídricos locais 
 
Relativamente ao novo acesso e dada a sua alteração, verifica-se que deixou de haver 
qualquer intervenção direta na linha de água, que promova a sua artificialização e/ou 
entubamento, como anteriormente se verificava com a solução de projeto apresentada. 
 
A linha de água junto ao limite nascente da área de projeto será assim mantida, de forma 
naturalizada e a céu aberto, dado o posicionamento do novo acesso na base da encosta 
a poente e tendo como limite de desenvolvimento, do lado da linha de água, a plataforma 
do caminho em terra batida já existente. 
 
Também neste projeto, e para além do perfil longitudinal acompanhar o mais possível o 
terreno natural, foi considerada a redução de interferências e de áreas de ocupação, 
minimizando-se igualmente os movimentos de terras, através da utilização de muros de 
suporte como estruturas de contenção de terras, evitando-se assim a execução de 
taludes de escavação e de aterro. 
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Como medida de compensação associada à implantação do projeto de acesso e tendo 
em conta a atual situação da linha de água, cujo encaixe do vale reflete a forte erosão a 
que o seu leito e margens está sujeito, bem como, a falta de limpeza verificada com 
acentuada presença de infestantes na vegetação ripícola, considera-se de todo o 
interesse para a recuperação biofísica da linha de água, a implementação de um projeto 
que promova a sua limpeza e requalificação, a desenvolver em fase de projeto de 
execução. 
 
O novo projeto traduz-se assim numa alteração positiva para os recursos hídricos 
superficiais locais, constituindo em si um impacte negativo e pouco significativo sobre a 
linha de água, dada a ausência de interferência direta e a medida de compensação 
associada. 
 
 
 

 Qualidade da água 
 
Da execução do projeto do acesso, ainda que com terraplenagens não muito 
significativas, haverá contudo uma movimentação de terras que pode propiciar o 
arrastamento de partículas e solos para a linha de água. 
 
De facto, e na sequência das alterações do projeto de acesso descritas, o movimento de 
terras associado será muito menor do que no projeto inicial (cerca de 1/3 dos volumes de 
terras envolvidos no projeto inicial), sendo este impacte sobre a linha de água, em termos 
de magnitude, mais reduzido do que aquele que se verificaria anteriormente, com a 
execução da solução então apresentada, para além da alteração da localização da área 
de intervenção, que passa a ser em terreno adjacente à linha de água.  
 
Para além disso, só em períodos de precipitação é que os solos desnudados poderão ser 
suscetíveis a um maior arraste de partículas para a linha de água, pelo que se 
recomenda que a intervenção se deva preferencial efetuar no período seco, quando esse 
risco é menor e o caudal da linha de água é também menor, com menor probabilidade de 
arraste de partículas ao longo do seu vale até ao Tejo. 
 
Para além dos trabalhos de escavação e aterro para a execução do acesso e muros, há 
ainda a referir os trabalhos de construção dos muros de suporte de terras propriamente 
ditos, correspondendo o do lado da linha de água a um muro de gabiões, que obrigará à 
execução da fundação e ao enchimento dos gabiões, podendo também dar origem a 
situações de potencial arraste de sólidos ou escorrências de águas ou lamas para a linha 
de água. 
 
Da intervenção biofísica a realizar na linha, ocorrerão também situações de potencial 
arraste de sólidos para a linha de água, associado ao corte de vegetação e aos trabalhos 
de movimentação de terras. Esta intervenção a realizar também, preferencialmente, em 
período seco, será contudo depois restabelecida com a conclusão dos trabalhos. 
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3.3.2 Fase de Exploração 
Quanto aos pontos de rejeição de águas pluviais e águas residuais tratadas em meio 
natural, e não considerando aqui os pontos de descarga da drenagem pluvial do acesso 
(sendo a área contributiva ligeiramente menor), a interferência com a linha de água a 
nascente será menor. De facto, de 7 pontos de descarga, onde seriam descarregadas 
todas as águas pluviais e residuais tratadas da Sovena XXI, passar-se-á a um único 
ponto de descarga nesta linha de água (P1) e onde apenas serão descarregadas as 
águas pluviais das zonas impermeáveis e correspondentes a uma área contributiva de 
cerca de metade relativamente ao projeto original. 
 
As restantes águas, incluindo as águas tratadas do separador de gorduras e da ETAR 
compacta, serão descarregadas diretamente no rio Tejo (P2), à semelhança do que 
atualmente acontece nos pontos de descarga da Sovena Oilseeds. 
 
Tanto no ponto de descarga P1 como no P2, e para minimizar a ocorrência de eventuais 
fenómenos de erosão, o terreno natural na zona da descarga será protegido de forma 
adequada, em função das velocidades de escoamento em cada caso e numa extensão 
que garanta a sua estabilização. 
 
Em termos de qualidade da água não se esperam alterações face ao esperado no projeto 
original, já que a descarga das águas em meio hídrico será feito em conformidade com as 
condições que venham a ser estabelecidas na respetiva Licença Ambiental, cumprindo-
se os VLE estabelecidos tanto no caso da ETARI, como no caso do P2, onde em 
conjunto com as águas pluviais serão descarregadas as águas tratadas provenientes de 
áreas potencialmente contaminadas e da ETAR compacta de águas domésticas. 
 
Estas águas serão sujeitas a tratamento prévio, conforme atrás explicado e já detalhado 
no EIA e Aditamentos, de modo a serem cumpridos os requisitos legais de descarga e 
que serão estabelecidos na Licença Ambiental, à semelhança da situação atual na 
Sovena Oilseeds. 
 
Deste modo, o impacte no meio hídrico associado à descarga das águas residuais é 
negativo, mas muito pouco significativo, dado o cumprimento dos requisitos de descarga.  
 
 
 
 
3.4 Conclusão 

Da alteração efetuada ao projeto, com a nova localização do acesso na zona de encosta 
e sem qualquer intervenção de artificialização na linha de água foi anulado o efeito 
negativo significativo anteriormente identificado nos recursos hídricos superficiais locais, 
tendo passado a classificação do impacte de negativo significativo a negativo e pouco 
significativo, contribuindo também para tal, a medida de compensação global do projeto e 
que passa pela recuperação biofísica da linha de água através da sua limpeza e 
plantação de espécies autóctones e típicas das linhas de água que ajudem também a 
reduzir a forte erosão que verifica no vale. 
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As restantes alterações do projeto, decorrentes do rearranjo do layout das instalações da 
Sovena XXI propriamente ditas, não trarão alterações significativas, mantendo-se no 
essencial as avaliações anteriormente feitas. 
 
 

Quadro 5 – Síntese de Avaliação de Impactes – Recursos Hídricos Superficiais  

Recursos Hídricos 
Superficiais Classificação 

Natureza do Impacte Negativo 

Significância Pouco significativo 

Magnitude Média 

Fase de ocorrência Construção 

Duração Temporária 

Desfasamento Imediato 

Reversibilidade Irreversível 

Grau de Incerteza Certo 

Carácter  Direto 

Área de Influência Local 
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4. QUALIDADE DO AR / EMISSÕES / ODORES 

4.1 Enquadramento da Zona  

Apesar de este aspeto não estar relacionado com a reformulação do projeto, face aos 
pareceres recebidos em sede de consulta pública, entendeu-se complementar as 
informações já incluídas no EIA e anteriores Aditamentos relativos à emissão de 
compostos odoríficos. 
 
Importa sublinhar que não existem quaisquer disposições legais ou diretrizes nacionais 
sobre odores. Também a Licença Ambiental n.º 76/2007 da Sovena Oilseeds Portugal 
S.A. (relativa à atual instalação em laboração no local) e a Licença Ambiental n.º 
201/2008 da Sovena Portugal Consumer Goods S.A. (instalada no Barreiro e semelhante 
à projetada Sovena XXI), não apresentam quaisquer requisitos a este nível. 
 
A maior parte dos odores percebidos pelo sistema sensorial correspondem a uma mistura 
de compostos odoríficos que interagem entre si. Entre os vários possíveis, é considerado 
como um bom indicador do odor o sulfureto de hidrogénio (H2S), uma vez que apresenta 
um limite de deteção ao nariz humano muito baixo e sendo este composto objeto de 
monitorização nas diferentes instalações, da Sovena de Almada e do Barreiro, estando 
por isso disponíveis dados de monitorização periódicos. 
 
Verifica-se que em ambas as instalações da Sovena referidas, e conforme apresentado 
em Aditamento anterior, os VLE estabelecidos para este parâmetro, tal como para os 
restantes compostos amostrados, cumprem o estabelecido na legislação e nas respetivas 
licenças ambientais. 
 
Acresce que a Sovena, nomeadamente a Sovena Oilseeds, tem em uso na instalação as 
Melhores Técnicas Disponíveis (MTD’s), incluídas no “Reference Document on Best 
Available Techniques in Food, Drink and Milk Industry” (BREF FDM), no "Reference 
Document on the Best Available Techniques on Emissions from Storage” (BREF Storage) 
e no “Reference Document on the General Principles of Monitoring” (BREF Monitoring), 
nomeadamente as relativas à minimização dos níveis de emissões atmosféricas. 
 
Assim e conforme descrito na própria Licença Ambiental LA n.º 76/2007, no que se refere 
aos sistemas de drenagem, tratamento e controlo na atual instalação: 
 
“(…) 
 
3.1.4.3 Emissões para o ar 

A instalação dispõe de uma série de sistemas de redução de emissão de partículas em diversas 
zonas: 

-  Na fábrica 2 (extracção de soja) existem sistemas de captação de partículas e poeiras 
constituídos por ciclones, que permitem a recuperação de cascas e partículas de maiores 
dimensões, e filtros de mangas, que retêm as partículas de menores dimensões e poeiras; 

-  Na fábrica 1 (extracção de girassol / colza) e full fat existem sistemas de captação de partículas 
e poeiras constituídos apenas por ciclones separadores de partículas;  

-  A maioria dos silos encontra-se com ciclones e filtros de mangas; 
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-  O Cais 1, onde são recebidos os granéis sólidos por via marítima, e o sistema de transporte e 
armazenamento destes, estão equipados com sistemas de tratamento: 

o Após aspiração dos porões do navio, a matéria-prima é conduzida aos filtros dos pórticos, 
onde se procede à separação do ar, das partículas e da matéria; 

o Para evitar a dispersão das partículas no transporte da matéria-prima até aos silos são 
utilizados transportadores de tela, contínuos, providos de cobertura, os quais se 
movimentam a baixa velocidade; 

o Os silos estão equipados com sistemas de despoeiramento, providos de filtros de mangas, 
para reter as partículas libertadas durante a armazenagem das matérias-primas; 

o Todos os sistemas de transporte de sólidos (redlers e elevadores) têm sistemas de 
captação de partículas difusas com filtros de mangas. 

-  O Cais 2, onde são expedidos os granéis sólidos por via marítima, dispõe de sistemas de 
tratamento de emissões difusas, constituídos por ciclones e filtros de mangas. 

Relativamente às emissões de compostos orgânicos voláteis (COVs), as unidades de extracção 
(fábrica 1 e fábrica 2) dispõem, cada uma, de um dessolventizador / tostador (DT) para 
recuperação do hexano contido nas farinhas de girassol/colza e de soja, e redução do hexano 
volatilizado das farinhas. As unidades de extracção dispõem, ainda, de sistemas de recuperação 
final de hexano com óleo mineral. 

A unidade de produção de biodiesel tem um scrubber para onde convergem todos os respiros do 
processo após a passagem por um condensador de contacto para recuperação do metanol. 

(…)” 
 
 
Apesar do cumprimento da legislação aplicável e da implementação destes sistemas de 
tratamento, e conforme já atrás descrito, efetivamente a instalação liberta odores 
caraterísticos do processamento de sementes oleaginosas, desde o início desta atividade 
há cerca de 40 anos, que mesmo em muito baixas concentrações poderão ser detetáveis 
/ percebidas pelo olfato humano. 
 
Quaisquer odores sentidos pela população poderão ser provenientes da laboração 
normal da instalação, bem como de outras origens externas, inclusivamente situadas a 
maiores distâncias e também dos fenómenos de propagação de odores em cada 
momento, nomeadamente de inversão térmica, difusão ou advenção.  
 
Ou seja, o potencial incómodo ocorrerá pontualmente em diferentes locais da envolvente, 
em função de condições de propagação favoráveis e em certas alturas do dia e do ano, 
mas em concentrações, apesar de percetíveis ao olfato, extremamente baixas (dada a 
natureza dos compostos envolvidos), não constituindo por isso qualquer perigo para a 
saúde humana. 
 
Isto mesmo foi atestado na sequência de reclamações recebidas e referidas nos 
Relatórios Ambientais Anuais relativos a 2012 e a 2013. Refira-se inclusivamente que a 
ARH-Tejo a CCDR-LVT realizaram visitas de inspeção ao local, tendo a própria CCDR 
LVT em ofício (503695-201304DSF) publicado na internet escrito: “(…) que em termos de 
emissões difusas não se verificou, aquando da deslocação ao local, nenhuma situação 
que pudesse justificar a existência de maus cheiros.(…)” (ver ofício no Anexo 4). 
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Atenta a estas preocupações da comunidade, a própria Sovena proporcionou a 
representantes de um grupo de cidadãos a visita às instalações, já em meados de 2014, 
tendo nesse dia sido sentidos odores desagradáveis, nomeadamente no tanque de 
homogeneização da ETARI. 
 
Na sequência desta visita, a Sovena promoveu um estudo de “Caracterização de odores 
na envolvente da Sovena Oilseeds Portugal” (PEDAMB, julho 2014), que vem mais uma 
vez confirmar a situação de existência de odores (agradáveis e desagradáveis) na 
vizinhança, mas pontuais e em concentrações muito baixas em função dos diversos 
fenómenos envolvidos. 
 
Este estudo de caracterização dos odores (apresentado no Anexo 4) concluiu que os 
níveis de incómodo determinados são classificados como aceitáveis, mesmo no interior 
da instalação, de acordo com diversos critérios internacionais existentes e transcritos na 
normalização holandesa, situando-se sempre muito abaixo do valor de segurança 
usualmente recomendado nos Estados Unidos para medições de perímetro. 
 
Com o intuito de minimizar a emissão de odores provenientes da ETARI, a Sovena já 
tomou medidas, instalando uma cobertura no referido tanque de homogeneização. 
 
 
 
4.2 Avaliação de Impactes 

Conforme já detalhado no EIA e anteriores Aditamentos relativamente à qualidade do ar, 
com a implementação do Projeto Sovena XXI, e para além das emissões associadas ao 
tráfego rodoviário, as principais emissões atmosféricas serão devidas ao funcionamento 
da nova refinaria, e nomeadamente decorrentes da emissão de gases de combustão pela 
chaminé da caldeira de vapor de alta pressão, a gás natural. 
 
Ora sendo esta em tudo semelhante a outras caldeiras / chaminés existentes, tanto nas 
instalações de Almada como do Barreiro, é esperado que as emissões nesta chaminé 
para os diferentes compostos se situem nos mesmos níveis das existentes, cumprindo os 
requisitos legais estabelecidos. 
 
Acresce que neste caso e conforme descrito no ponto 2.2.6 do Capítulo 2 – Descrição do 
Projeto, será desativada na atual instalação uma caldeira de vapor de alta pressão (atual 
fonte FF20/pré-tratamento) com dimensionamento e características semelhantes a esta 
nova caldeira da Sovena XXI pelo que, em termos de emissões, a nova refinaria não 
alterará de forma significativa os padrões de qualidade do ar atuais, incluindo no que se 
refere aos odores. 
 
Ainda a este nível refere-se que apesar da nova refinaria, serão mantidas as capacidades 
de outras instalações associadas e que serão comuns às duas instalações, como é o 
caso da ETARI, que foi alvo de reclamação de emissão de odores, como atrás referido. 
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Não é assim esperada qualquer alteração das condições ao nível dos odores, nem o seu 
agravamento devido à nova refinaria. 
 
Naturalmente a Sovena continuará a seguir este assunto; a cumprir os requisitos de 
monitorização e verificar os requisitos legais; e a implementar as melhores técnicas 
disponíveis (MTD), de forma a controlar estas emissões. 
 
 
 
 
4.3 Conclusão 

Da avaliação realizada anteriormente no EIA, ao nível dos impactes na qualidade do ar 
decorrentes das Emissões da fábrica e tráfego e em acumulação com a existente, 
verificou-se não existir incumprimentos dos limites legais estabelecidos na legislação, 
sendo por isso os impactes classificados de negativos e pouco significativos. As 
alterações de projeto agora efetuadas não têm qualquer repercussão nesta situação. 
 

Quadro 6 – Síntese de Avaliação de Impactes – Qualidade do Ar / Emissões / Odores  

Qualidade do Ar / Emissões / 
Odores Classificação 

Natureza do Impacte Negativo 

Significância Pouco significativo 

Magnitude Baixa 

Fase de ocorrência Exploração 

Duração Permanente 

Desfasamento Médio prazo 

Reversibilidade Reversível 

Grau de Incerteza Provável 

Carácter  Direto 

Área de Influência Local 

 
 
Em termos da caracterização dos Odores, que atrás se apresentou, trata-se de uma 
situação não enquadrada na legislação. O estudo realizado pela Sovena em 2014 
concluiu que os níveis de incómodo são muito baixos e portanto perfeitamente aceitáveis. 
O projeto Sovena XXI não trará qualquer alteração das condições ao nível dos odores. 
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5. AMBIENTE SONORO 

5.1 Enquadramento da Zona e dos Principais Impactes Negativos do Anterior 
Projeto 

A caracterização do ambiente sonoro para a situação de referência foi efetuada no EIA 
através de ensaios acústicos, junto dos recetores sensíveis isolados mais próximos 
(Pousada da Juventude (cerca de 500 m a sudeste) e Centro de Desenvolvimento da 
Criança (cerca de 600 m a sul) por poderem constituir os locais potencialmente mais 
afetados pela implantação do projeto. 
 
De acordo com os resultados obtidos no EIA, verificou-se que em ambos os locais são 
cumpridos os valores limite consignados no artigo 11.º do Regulamento Geral do Ruído 
(RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 09 /2007, de janeiro, tendo sido registados valores 
para o indicador de ruído global (Lden) com uma amplitude que varia entre 54 e 61 dB(A) e 
a um indicador de ruído noturno (Ln) que oscila entre 45 e 53 dB(A), sendo evidente que 
nestes pontos o tráfego rodoviário que circula na Ponte 25 de Abril é a fonte determinante 
para os níveis sonoros. 
 
No que respeita à avaliação da componente acústica do ambiente associada à futura 
implantação do projeto, foram avaliados os impactes para as diferentes fases do projeto. 
 
Assim, para a fase de construção do projeto e dada a falta de conhecimento preciso do 
planeamento da obra, equipamentos envolvidos e características em termos de potência 
sonora, a previsão dos níveis sonoros foi efetuada de forma qualitativa, tendo-se sido 
concluído que a menos de 10 metros de distância das fontes é expetável que o nível 
sonoro contínuo equivalente (Leq) seja superior a 63 dB(A); acresce ainda que as 
atividades mais ruidosas ocorrerão aquando da escavação e preparação do terreno. 
 
Relativamente à fase de exploração do projeto, a previsão dos níveis sonoros teve por 
base a modelação matemática das fontes sonoras, designadamente a refinaria, o 
embalamento, o armazém de produto acabado, o cais, os camiões TIR (áreas modeladas 
superior e frontal) e a subestação/transformador. 
 
De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que os valores limite referentes aos 
critérios de incomodidade sonora e de exposição máxima ao ruído ambiente exterior, são 
cumpridos, tendo o incremento sonoro sido de cerca de 1 dB(A). Atento aos resultados 
das previsões sonoras, o impacte no descritor ambiente sonoro foi classificado de 
negativo, pouco significativo e de baixa magnitude. 
 
De acordo com o Parecer da CA, a avaliação de impactes no domínio do ruído, restringiu 
contudo a sua análise apenas à envolvente imediata da área do projeto e o tráfego 
rodoviário foi contemplado apenas na área de cargas e descargas dos camiões TIR, não 
tendo sido avaliado o novo acesso. 
 
Assim, e por forma a serem acauteladas as questões de ruído gerado pelo tráfego 
pesado na futura via de acesso às novas instalações, considerou a CA que deveria ser 
desenvolvido um estudo previsional que considere o mencionado acesso, com a 
indicação, caso se justifique, de medidas de minimização. 
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5.2 Alterações Efetuadas ao Projeto com Relevância para o Descritor 

As alterações efetuadas ao projeto não têm relevância com o descritor e com a 
necessidade de novas avaliações, uma vez que não há alteração dos dados de base do 
projeto com implicações nas questões acústicas (dimensionamento, potencias), tendo 
apenas se procedido a uma nova disposição e redução de alturas das instalações 
industriais. O acesso foi também mantido, no essencial, no mesmo corredor, embora, 
agora deixe de estar sobre a linha de água, mas antes na base da encosta poente. 
 
Neste sentido, as avaliações que se fazem no presente descritor pretendem dar resposta 
à insuficiência referida no parecer da CA, quanto à não avaliação dos impactes do tráfego 
no novo acesso a criar, para a acessibilidade ao projeto Sovena XXI. 
 
Como se descreve no Capítulo 2, o novo acesso a construir que mantém no essencial os 
princípios base do anterior, desenvolve-se na continuidade de um arruamento urbano 
existente (rua das Lusíadas), conforme enquadramento apresentado nas FIG. 4 e FIG. 5. 
 
A sua extensão atual é de 234 m face aos anteriores 200 m. 
 
O projeto insere-se num vale naturalizado e sem ocupação por edificado, sendo que o 
receptor mais próximo se encontra no topo da vertente nascente da linha de água, a 
cerca de 500 m a sudeste e corresponde à Pousada da Juventude. 
 
O trajeto a usar pelos camiões até ao local do projeto está indicado na figura seguinte (a 
azul), correspondendo ao que usa vias de maior capacidade e geometria e que de uma 
forma mais direta, dão também acesso a esse local. 
 
Assim, a partir do IC20, a via regional de acesso a esta zona do concelho de Almada, o 
tráfego far-se-á sucessivamente pela Av. Torrado da Silva, infletindo depois para norte, 
para a Rua dos Três Vales, a qual, a partir do cruzamento com a Rua Vasco da Gama, 
tem depois continuidade na Rua dos Lusíadas até à ETAR do Valdeão e ao início do 
novo troço de acesso a construir.  
 
Os pesados que acedem às instalações atuais da Sovena tem também o seu trajeto 
assinalado na FIG. 8 (a amarelo), o qual só em comum num curto trecho da Av. Torrado 
da Silva. 
 
No Anexo 5 apresentam-se os dados fornecidos pela Câmara Municipal de Almada 
(zonamento acústico e mapas de ruído desta zona, bem como, tráfego indicativo para as 
vias a usar para o tráfego dos camiões). 
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• Acesso previsto Sovena XXI (azul) 
• Acesso existente Sovena Oilseeds (amarelo) 

FIG. 8 – Tráfego dos Veículos Pesados de Acesso às Instalações Existentes da Sovena e às 
Instalações Futuras (Sovena XXI) 
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5.3 Avaliação de Impactes das Alterações 

5.3.1 Fase de Construção 
A avaliação de impactes mantém-se como identificado no EIA. 
 
 
 
5.3.2 Fase de Exploração 
 
a) Novo acesso 
 
Face ao parecer da CA, pretende-se assim com este estudo avaliar o impacte que o 
futuro acesso rodoviário à Sovena XXI terá na sua envolvente e estimar também os 
impactes que possa ter no trajeto de acesso, a montante deste futuro troço a construir. 
Pretende-se assim quantificar o aumento de ruído provocado não só na zona do troço a 
ser construído, bem como, na zona por onde passam os pesados para aceder às novas 
instalações industriais. 
 
Como referido, o futuro acesso rodoviário à Sovena XXI fica situado na continuidade de 
um arruamento construído até à ETAR do Valdeão, numa zona de características 
naturalizadas. Os recetores sensíveis mais próximos são: 
 

• Pousada da Juventude (500 m a sudeste); 

• Centro Desenvolvimento da Criança Professor Torrado da Silva (600 m a sul). 

 
 
De acordo com os dados fornecidos pela empresa Sovena (ver ponto 3 do Capítulo 2), os 
valores de tráfego médio horário de veículos pesados a aceder futuramente ao projeto 
Sovena XXI são (e considerando os dois sentidos): 
 

• Período diurno: 4,3 pesados/hora 

• Período do entardecer: 4,7 pesados/hora 

• Período noturno: 0,8 pesados/hora 

 
Não foram considerados quaisquer veículos ligeiros, atendendo a que é difícil estabelecer 
um valor face ao trabalho na fábrica se fazer por turnos e os trabalhadores virem por 
transporte público ou organizado em veículos coletivos promovido pela empresa. 
 
A velocidade de circulação projetada é no máximo 50 km/h. 
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Tendo ainda como dados de base, a cartografia fornecida que inclui o novo acesso, 
foram elaborados mapas de ruído, a 4 m de altura, para os parâmetros Lden e Ln e que 
são apresentados seguidamente (FIG. 9 e FIG. 10). 
 
Como se pode observar, os mapas de ruído mostram que o tráfego rodoviário vai ter uma 
influência limitada e que as cores relativas aos limites para zonas mistas não são sequer 
visíveis. 
 
O reduzido tráfego faz com que os níveis de ruído particular fiquem dentro dos limites 
estabelecidos para zonas sensíveis para distâncias de aproximadamente 18 m do centro 
da via e para ambos os lados. 
 
Considerando agora os pontos de simulação apresentados no EIA, cujo ruído previsto 
não incluiu o tráfego, mas apenas os valores previstos só com o funcionamento global 
das instalações fabris (atual e futura), temos os seguintes valores futuros apresentados 
no EIA: 
 

Diurno Entardecer Noturno Lden 

P1 61 54 53 61.6 

P2 54 48 46 54.7 
P1 – Pousada Juventude 
P2 – Centro de Desenvolvimento da Criança 

 
 
Para complementar a avaliação, apresentam-se seguidamente as estimativas de ruído 
particular, para os mesmos pontos e considerado agora apenas o tráfego da Sovena XXI: 
 

Diurno Entardecer Noturno Lden 

P1 34.7 33.7 28 36.7 

P2 38.8 39.7 32.6 41.4 
P1 – Pousada Juventude 
P2 – Centro de Desenvolvimento da Criança 

 
 
Para estimar o valor total de ruído ambiente foi calculado a soma de ambas as fontes 
sonoras (fábricas e acesso) e que é apresentado no quadro seguinte: 
 

Diurno Entardecer Noturno Lden 

P1 61.0 54.0 53.0 61.6 

P2 54.1 48.6 46.2 54.9 
P1 – Pousada Juventude 
P2 – Centro de Desenvolvimento da Criança 
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FIG. 9 – Acesso - Mapa para o Parâmetro Lden 

  



   
 

Sovena XXI – Ensilagem, Refinaria, Embalamento, Armazenagem de Produto Acabado,  
Armazenagem de Óleos Vegetais e Azeites (Reformulação do Estudo Prévio) 
Estudo de Impacte Ambiental (Aditamento 3) Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto 
Fevereiro 2015  
Rev.01 

103

 

 
FIG. 10 – Acesso - Mapa para o Parâmetro Ln 
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A avaliação dos impactes da nova via de acesso relativamente ao funcionamento previsto 
da fábrica, faz-se através da diferença entre os valores com e sem tráfego e, é 
apresentado seguidamente: 
 

Diurno Entardecer Noturno Lden 

P1 0.0 0.0 0.0 0.0 

P2 0.1 0.6 0.2 0.2 
P1 – Pousada Juventude 
P2 – Centro de Desenvolvimento da Criança 

 
 
Daqui se conclui que o impacte é muito reduzido (inferior a 0,6 dB(A), no pior caso) e que 
os valores previstos estão dentro dos limites estabelecidos por lei para Zonas Mistas que 
é o caso da zona em análise. 
 
 
 
b) Restante Trajeto  
 
Dado que com o projeto Sovena XXI se vai deixar de fazer o tráfego atual entre Almada e 
Barreiro e os silos exteriores, que representam um total de 12 000 veículos, e que a nova 
fábrica terá um tráfego associado de 9 750 veículos pesados, haverá assim uma redução 
efetiva de 2 250 pesados em Almada, o qual corresponderá a uma redução de 7,5% face 
aos valores indicativos do atual tráfego na zona. 
 
A CM de Almada disponibilizou informação indicativa relativa ao tráfego rodoviário nas 
vias do trajeto até à Sovena (Anexo 5), nomeadamente: 
 

• Avenida Torrado da Silva 

• Rua de São Lourenço 

• Rua dos Três Vales 

 
A Sovena forneceu o tráfego atual de pesados (ponto 3 do Capítulo 2) que associado ao 
trajeto que os veículos fazem atualmente e ao tráfego global indicativo da zona permite 
concluir que: 
 

• Na Avenida Torrado da Silva, o tráfego de pesados da Sovena representará 
42.4% do total dos pesados que ali passam; 

• Na Rua de São Lourenço, o tráfego de pesados da Sovena representará 54.8% 
do total dos pesados que ali passam. 
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Estes dados permitem assim estimar as alterações de tráfego provocadas pelo 
funcionamento da nova fábrica ao longo do trajeto proposto e que se apresentam no 
quadro seguinte: 
 

Nome da Via Veículos/ 
h - dia 

Veículos/ 
h - entardecer

Veículos/ 
h - noite 

% pesados - 
dia 

% pesados - 
entardecer 

% pesados - 
noite 

Rua dos Três Vales - (sentido 
S-N) 164.3 87.7 19.8 25.1 27.2 26.0 

Rua de São Lourenço Poente 
(sentido S-N) 253.3 115.8 35.0 9.0 5.3 2.6 

Av. Torrado da Silva até ao 
cruzamento da rua de São 
Lourenço 

910.8 417.6 126.9 3.2 2.3 1.5 

Av. Torrado da Silva entre o 
cruzamento da rua de São 
Lourenço e o cruzamento 
com a Rua dos Três Vales 

916.3 422.7 127.8 3.8 3.5 2.2 

 
 
Para estimar os impactes deste tráfego calculou-se o nível de ruído típico a 15 m e 25 m 
do centro de cada via, a 1,5 m de altura, para a situação atual e para a situação futura, 
tendo-se obtido os seguintes os seguinte diferenciais de ruído face à situação atual: 
 

 Nome da via Ld Le Ln Lden 

Av. Torrado da Silva até R. S. Lourenço 15 m 0 0 -0.1 0 

Av. Torrado da Silva até R. S. Lourenço 25 m 0 0 0 0 

Rua de São Lourenço Poente 15 m -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

Rua de São Lourenço poente 25 m -0.1 -0.1 0 -0.1 

Rua dos Três Vales 15 m 0.4 0.8 0.6 0.5 

Rua dos Três Vales 25 m 0.4 0.8 0.6 0.6 

Av. Torrado da S. entre R. S. Lourenço e R. Três Vales 15 m 0.3 0.5 0.3 0.3 

Av. Torrado da S. entre R. S. Lourenço e R. Três Vales 25 m 0.3 0.6 0.4 0.3 

 
 
 
Da observação do quadro anterior conclui-se que: 
 

• Na Avenida Torrado da Silva, entre a rotunda após a saída do IC20 e a  
Rua de São Lourenço, os impactes são positivos devido à diminuição geral de 
tráfego; 

• Na Rua de São Lourenço, os impactes são positivos devido à diminuição geral de 
tráfego; 
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• Na Avenida Torrado da Silva, entre o cruzamento com a Rua de São Lourenço e o 
cruzamento da Rua dos Três Vales, os impactes são negativos, mas muito 
reduzidos atingindo um máximo de 0,6 dB (A); 

• Na Rua dos Três Vales, os impactes são negativos, mas muito reduzidos, 
atingindo um máximo de 0,8 dB(A). 

 
Conclui-se assim que o impacte que o tráfego afeto à Sovena irá ter, quer com as 
instalações existentes que com as futuras, é muito reduzido e que será impercetível à 
grande maioria da população existente junto das vias utilizadas para acesso dos veículos. 
A única exceção será o novo acessos onde não existe qualquer tráfego a circular lá 
atualmente, mas para este caso concluiu-se que os impactes estarão todos dentro dos 
limites legais, conforme os mapas de ruído atrás apresentados. 
 
 
 
 
5.4 Conclusão 

Verifica-se assim que em fase de exploração, os impactes no ambiente sonoro 
decorrentes da laboração da Sovena XXI e do respetivo tráfego associado são 
globalmente negativos e pouco significativos. 
 

Quadro 7 – Síntese de Avaliação de Impactes – Ambiente Sonoro 

Ambiente Sonoro Classificação 

Natureza do Impacte Negativo 

Significância Pouco significativo 

Magnitude Baixa 

Fase de ocorrência Exploração 

Duração Permanente 

Desfasamento Imediato 

Reversibilidade Reversível 

Grau de Incerteza Certo 

Carácter  Direto 

Área de Influência Local 

 
Decorrente da diminuição do tráfego geral da Sovena, pelo encerramento da fábrica do 
Barreiro com a abertura da Sovena XXI, haverá também um impacte no ambiente sonoro 
local, que é positivo, embora globalmente pouco significativo. 
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6. ECOLOGIA 

6.1 Enquadramento da Zona e dos Principais Impactes Negativos do Anterior 
Projeto 

A caracterização realizada no EIA de 2013, e confirmada no presente aditamento, para o 
descritor Ecologia incidiu sobre a flora e habitats, fauna e as áreas de maior 
sensibilidade.  
 
A área de estudo no EIA foi dividida em três componentes: i) Componente 1 – Silos; ii) 
Componente 2 – Subestação e iii) Componente 3 - Instalação de refinação de óleo de 
girassol. Esta última componente incluía ainda o acesso a estas novas instalações da 
SOVENA, onde se previa a canalização subterrânea da linha de água existente e o 
alargamento do arruamento existente, sobre esta linha. 
 
Esclarece-se desde já, para avaliação comparativa com o atual projeto, que os novos 
silos, no extremo oeste da bateria de silos existente, bem como a subestação mantêm a 
sua localização dentro da área industrial existente e não terão qualquer alteração de 
localização e de área face ao antigo projeto. 
 
Na referida Componente 3, a nascente da área industrial existente, existe agora uma 
reformulação do layout do projeto, com uma redução de área total e uma alteração do 
acesso, mas que não inviabilizam a caracterização ecológica realizada, uma vez que o 
buffer assumido no EIA abrange estas novas configurações. 
 
A área em estudo não se encontra integrada em nenhuma área protegida, estando a 
mais próxima a 5 km da área do projeto (Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa 
da Caparica). De acordo com informação da Câmara de Almada, atravessam nesta área 
dois corredores ecológicos perpendiculares, um ao longo da linha de água acima referida 
e outro ao longo da arriba a montante da instalação atual e que cruza o corredor da linha 
de água. 
 
Da mesma fonte, é referida a implantação do projeto sobre áreas de grande interesse 
ecológico, com um índice de biodiversidade elevado, albergando importantes 
comunidades de espécies de flora e fauna. 
 
Durante a execução do EIA e confirmados durante o presente aditamento foram 
realizados levantamentos que permitiram aferir da situação real no terreno. 
 
Em termos de flora e habitats, foi verificada uma maior diversidade de habitats apenas na 
componente 3, sendo que as restantes duas componentes (novos silos e subestação) 
apresentam já características de zonas perturbadas, com espécies florísticas comuns, em 
formações muito vestigiais que não apresentam interesse em termos de constituição de 
habitats naturais. 
 
No caso da referida componente 3, a maior diversidade está essencialmente associada 
aos matos dos solos calcários e ao ambiente ribeirinho dos solos de aluvião do vale 
formado nas arribas por uma linha de água que corre na direção Norte, virada ao Tejo. 
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Predominam as espécies herbáceas (gramíneas e compostas) associadas aos prados 
anuais e vivazes nitrófilos, característicos de zonas alteradas, quer pela remoção dos 
solos, deposição de entulhos ou antigos campos agrícolas. As zonas de matos 
apresentam uma diversidade relevante. Na linha de água, a galeria ripícola é 
praticamente desprovida de árvores, sendo dominada por cana, silvas e algumas 
espécies frutícolas resquiciais. Ocorrem ainda algumas hortas urbanas e nas encostas 
secas, antigos olivais. 
 
As espécies de caracter invasor (num total de 5) apresentam também uma distribuição 
generalizada neste local, consequência da antropização ao longo do tempo, mas 
igualmente pela sua posição geográfica (área costeira). 
 
Nesta área da Componente 3, foi possível delimitar 10 unidades ecológicas (FIG. 11), 
sendo identificados apenas 2 habitats incluídos na Diretiva Habitats (5330pt5 – 
Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos e 6210 – Arrelvados vivazes 
calcícolas e xerófilos, frequentemente ricos em orquídeas). 
 

 
FIG. 11 – Unidades ecológicas na área de estudo. A área do projeto corresponde à versão 

anterior (AMBITUDE et al., 2013) 
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Destas unidades, as de maior sensibilidade correspondem ao Olival e Pinhal de pinheiro-
de-alepo localizadas nas encostas da Componente 3, seguidas do Pomar e Carrascal e 
por fim, as Hortas, Prado nitrófilo, Canavial e Silvado, estas últimas essencialmente 
associadas às zonas diretamente influenciadas pela atividade humana (incluindo a linha 
de água que atravessa a área de estudo). 
 

 
 

 
Pinhal, Canavial (linha de água) e Carrascal (fotos de 2014) 

 
 
No que respeita à fauna, foram listadas 9 espécies de herpetofauna (com confirmação 
local de duas), 84 espécies de avifauna (com 19 confirmadas) e 24 espécies de 
mamofauna (sem confirmação no local), sendo que todas elas apresentam uma elevada 
adaptação à presença humana.  
 
Foi concluído com base nos biótopos existentes e nas espécies identificadas que a área 
de estudo apresenta um interesse médio/baixo para a generalidade dos grupos de fauna, 
refletindo todo o ambiente antropizado que se faz sentir quer através da sua inserção em 
ambiente urbano/construído, quer pela maioria dos habitats serem ou de origem humana 
ou sem especial valor ecológico. 
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Das unidades ecológicas acima descritas e apresentadas na FIG. 11, em termos de 
fauna, o Olival, o Pinhal e o Pomar constituem as áreas de maior sensibilidade, 
proporcionando refúgio e alimentação aos grupos faunísticos existentes. 
 
A linha de água, embora constituindo potencialmente um corredor ecológico, é de origem 
torrencial, com uma galeria ribeirinha insipiente e sem ligação a outras linhas de água, o 
que não promove atualmente a ocorrência de espécies associadas a este ambiente 
aquático. 
 
Em síntese, a área de estudo apresenta-se como uma área já muito antropizada, com 
algumas manchas naturais e semi-naturais (matos e florestas) que se localizam 
sobretudo fora da área de implantação do projeto, associadas às zonas de arribas e nos 
patamares da margem direita da linha de água.  
 
Importa realçar desde já que este descritor não foi destacado no Parecer da Comissão de 
Avaliação, assumindo-se a sua reduzida relevância no local de implantação do projeto. 
 
Em termos de impactes na ecologia, foram considerados os impactes na fase de 
construção e na exploração do projeto.  
 
Para a flora e habitats, a destruição da vegetação pela implantação das infraestruturas 
constitui o impacte negativo de maior relevância.  
 
Refere-se que as atividades de construção ficam espacialmente restringidas à área de 
implantação dos silos (sem valor florístico), da subestação (sem valor florístico) e da 
unidade fabril (hortas, ruderal, carrascal, canavial e solo nú), bem como do acesso (solo 
nú e canavial), incluindo os estaleiros necessários para a execução da obra. Os 
impactes, embora negativos, não são muito significativos para a generalidade das 
unidades, com exceção do carrascal que, apesar de fragmentado e degradado, constitui 
uma unidade ecológica de alguma sensibilidade. 
 
No anterior projeto, estava prevista a canalização subterrânea da linha de água, o que 
implicaria a destruição do atual corredor e da vegetação a ele associada, mesmo que 
reduzida e dominada por espécies exóticas, conforme referido anteriormente. Os 
impactes foram considerados negativos e muito significativos, permanentes e não 
minimizáveis. Este constitui o principal impacte referenciado por várias entidades, 
nomeadamente a ARH Tejo e a Câmara Municipal de Almada, que destacam esta 
intervenção como a mais impactante do projeto anterior e que o torna inviável. 
 
Por outro lado, pretendia-se igualmente a limpeza e desobstrução do trecho desta linha 
de água que seria mantido a céu aberto, o que constituiria um impacte positivo, não tendo 
esta avaliação sido similar no EIA.  
 
No que respeita à fauna, refere-se a perda de território de refúgio e alimentação como um 
impacte negativo, no entanto, as unidades ecológicas afetadas não constituem zonas de 
maior sensibilidade para este grupo ecológico.  
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Outro impacte será o relacionado com a perturbação e ruído na fase de construção. 
Atendendo à capacidade adaptativa das espécies existentes no local, esses impactes 
têm pouco significado, como já foi atendido no EIA. O efeito barreira criado pelo acesso 
constituía outro impacte negativo a considerar, este mais significativo. 
 
Já são propostas várias medidas de minimização no EIA, nomeadamente ao nível da 
restrição das áreas a intervencionar, otimização dos métodos de construção e das ações 
de valorização da linha de água, no trecho não canalizado. Muitas destas medidas 
poderão ser implementadas no novo projeto, mesmo considerando as alterações a 
efetuar e que a seguir se descrevem. 
 
 
 
 
6.2 Alterações Efetuadas ao Projeto com Relevância para o Descritor 

Em termos das alterações propostas ao anterior projeto, destacam-se essencialmente as 
seguintes com relevância para o descritor Ecologia: 
 

• Ajustamento da área de implantação do projeto, nomeadamente na redução da 
área de ocupação; 

• Nova solução de projeto para o acesso que foi relocalizado, passando a 
desenvolver-se adjacentemente à linha de água, fazendo-se o alargamento do 
caminho existente, necessário para a nova via, para o lado da encosta. Este novo 
acesso terá uma plataforma de largura inferior à contemplada no projeto anterior; 

• No projeto do acesso foram contempladas medidas de minimização que 
pretendem contribuir para a manutenção da conetividade ecológica transversal à 
via (minimização do efeito barreira), com introdução de passagens hidráulicas e 
de passagens de fauna ao longo do traçado da via; 

• A linha de água já não será canalizada como no anterior projeto, sendo agora 
alvo, como medida compensatória, de um projeto de integração e recuperação 
biofísica de todo o seu percurso que se manterá integralmente a céu aberto; 

• Projeto de Integração Paisagística, com inserção de espécies autóctones ao longo 
do edificado, do acesso e da linha de água que permitem garantir um “continuum 
naturale”, integrando-se na vegetação já existente. 

 
 
Seguidamente descrevem-se as alterações acima referidas, realçando os aspetos 
relacionados com os fatores ecológicos. 
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a) Redução da área de ocupação 
 
Conforme descrito no Capítulo 2, está previsto uma diminuição geral da área de 
ocupação em cerca de 2 110 m2 face à anterior solução de projeto. Esta redução é 
consequência do novo posicionamento dos edifícios e redução de áreas de ocupação ao 
mínimo operacionalmente possível e integração de atividades em edifícios da área 
industrial existente. Esta redução é essencialmente localizada na área da Componente 3 
do EIA, uma vez que os silos e a subestação manterão a localização anterior. 
 
Na caracterização da situação atual no terreno e que foi confirmada novamente no 
âmbito deste aditamento, verifica-se que as instalações do novo projeto incidem, de 
poente para nascente, sobre as seguintes unidades ecológicas (FIG. 12): 
 

- solo nú – junto à unidade fabril existente e no acesso em terra batida; 

- ruderal - sobre o terreno escarpado da margem direita da linha de água; 

- duas manchas de carrascal - no sopé deste terreno escarpado e junto à futura 
entrada das novas instalações; 

- hortas – na margem esquerda da linha de água, junto à sua foz e na berma 
esquerda do acesso a recuperar; 

- olival – na berma esquerda do acesso a recuperar. 

 
A linha de água, ocupada por canavial e silvas, será intervencionada apenas no âmbito 
do projeto de valorização, não sendo afetada pela reabilitação do acesso. 
 

 
 

 
Perspetivas das várias unidades ecológicas presentes na área do projeto atual (solo nú e 

carrascal, hortas, olival e canavial)  
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FIG. 12 – Unidades Ecológicas no Projeto Atual, a nascente da fábrica existente 

 
 
Importa referir igualmente que não haverá qualquer afetação das arribas montante e 
ribeirinhas (a norte e a nascente), onde a nova configuração do projeto atual permitiu um 
afastamento maior em relação ao projeto anterior (FIG. 12). 
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b) Nova solução do acesso à unidade fabril 
 
No Capítulo 2 já é efetuada uma apresentação pormenorizada da nova solução do 
acesso, mas que aqui se sintetiza. 
 
Em termos gerais, o acesso, com 234 m de extensão e de diretriz retilínea, aproveitará 
um acesso de terra batida já existente junto à encosta, com cotas de início de 68.70 e de 
fim de 49.80, implicando trainéis com inclinações sucessivas de 6%, 9,5% e 4,8% ao 
longo do seu percurso. Este caminho vai, em grande parte do seu percurso, paralelo à 
linha de água existente (ver FIG. 4 no Capítulo 2). 
 
A plataforma apresenta uma faixa de rodagem com 7,0 metros de largura, sendo 
delimitada a Oeste por uma caleira meia cana e a Este por um passeio com 1,4 metros 
de altura. 
 
Dada a topografia do terreno e as cotas de início e fim do acesso, haverá necessidade de 
movimentação de terras, o que foi conseguido minimizar com as seguintes soluções  
(FIG. 13): 
 

• Na berma esquerda (Oeste), ao longo da encosta, será implantado um muro de 
suporte em betão armado, com sapata sobre a plataforma, evitando a execução 
de taludes de escavação e consequente afetação do coberto vegetal. O muro será 
enquadrado paisagisticamente por sebe arbustiva no seu topo; 
 

• Na berma direita (Este), na proximidade da linha de água, será implantado um 
muro de gabiões, evitando a execução de taludes de aterro e permitindo uma 
continuidade mais natural com as margens da linha de água. 

 
 

 
FIG. 13 – Perfil transversal do acesso, com visualização dos muros propostos 
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Como principais alterações em relação ao projeto anterior, destacam-se a aproximação à 
encosta poente, a redução do perfil de 10,5 m para 8,40 m e, mais relevante, a 
eliminação da intervenção de canalização da linha de água que estava prevista no 
anterior acesso e que foi sempre assumida como não viável pelas entidades que 
avaliaram o anterior projeto. 
 
Como referido anteriormente, ao longo deste acesso e na berma esquerda, ocorrem 
manchas de olival, ruderal e hortas, enquanto que a berma direita é ocupada por 
canavial. 
 
A redução da plataforma e a implantação do muro oeste permitirá reduzir 
substancialmente a afetação das unidades ecológicas existentes na encosta, apesar do 
impacte sobre as mesmas ser pouco significativo. Refere-se que o muro só será 
implantado quando a topografia da encosta em relação ao acesso o exige (ver perfis 
transversais do acesso no Anexo 2.4). 
 
No caso da berma direita (Este), o muro de gabiões permite favorecer a articulação desta 
estrutura de suporte com o terreno natural adjacente (margens da linha de água) e 
integrá-la na proposta de intervenção para a requalificação da linha de água. O canavial 
existente será removido, o que terá impactes positivos para a renovação da galeria 
ripícola. 
 
 
 

c) Minimização do efeito barreira no novo acesso 
 
No projeto do acesso foram contempladas medidas de minimização que pretendem 
contribuir para a manutenção da conetividade ecológica transversal à via, com introdução 
de passagens hidráulicas e de passagens de fauna ao longo do traçado da via. 
 
Ao longo do traçado do acesso estão previstas 3 passagens hidráulicas de 1,5 m de 
diâmetro em betão armado (FIG. 14), em que duas foram adaptadas como passagens 
para a fauna (PH1 e PH3), com a instalação de um passadiço lateral sobreelevado e 
entrada em rampa:  
 

• PH1/PH – pk 0+218.92 

• PH2 – pk 0+168.71 

• PH3/PF – 0+075.00 

 
 
Estas passagens de fauna têm também função de passagens hidráulicas, tal como a PH2 
pode igualmente funcionar como potencial corredor para a fauna. 
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FIG. 14 – Planta do acesso, com localização das PH e respetivos perfis transversais 

 
 
 
No caso da PH3/PF, que se insere num troço do acesso onde a topografia da encosta 
oeste não permite a inserção direta da passagem sem recorrer a grandes escavações, 
optou-se por criar um encaminhamento através de pequenos socalcos em muretes de 
paliçadas de madeira, plantados com vegetação mediterrânica (FIG. 14). A “leveza” desta 
técnica não intrusiva permitirá uma integração fácil e rápida deste corredor de fauna. 
 
  

PH1/PF 

PH2 

PH3/PF 
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Na PH1/PF, a entrada na passagem é realizada à mesma cota da encosta, prevendo-se 
igualmente o encaminhamento da fauna para a passagem através do “continumm 
natural” com a vegetação. Na PH2, a entrada na passagem será feita através de 
escadaria (FIG. 14).  
 
Refere-se que a PH1/PF é a que melhor se insere no terreno e a que menor impacte 
causa sobre a vegetação da encosta e permite a conectividade do corredor ecológico a 
montante da área industrial delimitado na rede de corredores do local. 
 
A fuga dos animais que fiquem na via está perfeitamente salvaguarda pela inexistência 
de barreiras na berma direita (apenas existindo o passeio), dirigindo-os para as margens 
da linha de água e/ou para as entradas das passagens nesta berma. 
 
Relativamente à vegetação ao longo da via, está previsto no plano de integração 
paisagística, a sua plantação (mata paraclimácica mediterrânica) junto às passagens, 
como referido anteriormente, e sobre os muros em ambas as bermas, sempre que se 
justifique (FIG. 15).  
 
 

 
FIG. 15 – Plantação de Vegetação ao Longo da Via e Passagens Hidráulicas (círculos 

amarelos) 
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d) Manutenção da linha de água no seu atual curso 
 
Ao contrário do projeto anterior que previa a canalização da linha de água, intervenção 
considerada inviável pelas várias entidades que avaliaram o projeto, a aproximação do 
acesso à encosta garante que a linha de água não sofra assim qualquer intervenção, 
fazendo-se o alargamento do caminho existente, necessário para a nova via, para o lado 
da encosta.  
 
Apesar da degradação atual da linha de água, pela deposição de resíduos e dominância 
do canavial e silvado ao longo de todo o seu traçado (ver fotografias seguintes), esta 
constitui um potencial corredor ecológico para a fauna local, faz parte da rede 
hidrográfica local e encontra-se enquadrada na rede de corredores ecológicos. 
 
Esta linha de água será alvo de uma medida compensatória que permitirá a sua 
requalificação, com melhoria da vegetação ribeirinha, recorrendo a espécies adequadas e 
autóctones. 
 
 

 
 

 
Pormenores da linha de água ao longo do seu percurso 
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e) Projeto de Integração Paisagística 

 
No sentido de garantir uma continuidade natural da envolvente com o projeto, está 
previsto um projeto de integração paisagística que permitirá sublinhar o carácter dos 
elementos pré-existentes, servindo como espaço de articulação com o tecido urbano/ 
industrial, e a paisagem envolvente. 
 
O edificado será atenuado com vegetação trepadeira e decumbente. Neste mesmo 
alçado frontal, serão criadas grandes floreiras num ritmo horizontal na continuidade das 
linhas de composição envolventes, onde serão plantadas árvores de médio porte, criando 
assim um segundo ecrã verde de enquadramento (FIG. 16). 
 
 

 
FIG. 16 – Plantação de vegetação na zona industrial e no troço final da linha de água 

 
 
Nas zonas de superfície e volumes serão criadas sebes de enquadramento, com mata 
paraclimácica sobre tapete de subarbustos climácicos ou paraclimácicas, e prados com 
base em espécies espontâneas da região. 
 
Ao longo do acesso e no encaminhamento das passagens hidráulicas, a mata 
paraclimácica mediterrânica será utilizada conforme planta da FIG. 15. Do mesmo modo, 
será plantada vegetação ribeirinha ao longo da linha de água (FIG. 15 e FIG. 16). 
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6.3 Avaliação de Impactes das Alterações 

6.3.1 Fase de Construção 
Tal como referido no EIA, é na fase de construção que são esperados a maioria dos 
impactes nos fatores ecológicos. Recorda-se, como já foi referido, que o descritor 
Ecologia não foi considerado no Parecer da Comissão de Avaliação, assumindo-se como 
não relevante. É, no entanto, apresentada neste aditamento uma nova avaliação dos 
impactes das alterações ao projeto anterior, permitindo um enquadramento ambiental 
pormenorizado nesta especialidade. 
 
O impacte de maior relevância será a afetação das unidades ecológicas com a 
implantação das unidades fabris e do alargamento do acesso existente. No entanto, já foi 
verificado que estas afetações são menores e incidem sobre unidades maioritariamente 
sem grande valor ecológico. No caso dos novos silos e a subestação, os impactes são 
mais reduzidos ainda, por marginalmente se interferir com silvado existente na base das 
encostas. 
 
Excetuam-se duas pequenas manchas de carrascal na zona das novas unidades de 
embalamento e armazenagem, mas que são pouco significativas face à envolvente. Os 
impactes desta afetação são negativos e significativos. 
 
Estas manchas correspondem potencialmente ao habitat 5330pt5, apesar de degradadas 
e fragmentadas. Constituem orientações de gestão para este habitat o condicionamento 
da alteração do uso do solo pela construção de edificado (no caso presente) e a 
prevenção de incêndios. 
 
No primeiro caso, as manchas de maior valor encontram-se na arriba montante que não 
será afetada (tendo o projeto atual inclusive afastado algumas das localizações 
anteriormente previstas). A fragmentação e degradação das duas manchas não 
condiciona a construção dos edifícios, pelo que existe conformidade com esta orientação. 
Em termos de prevenção de incêndios, os acessos existentes e as medidas de 
segurança já existentes e previstas na fábrica da SOVENA garantem a conformidade 
com esta orientação. 
 
Outro impacte relevante constitui o projeto de valorização da linha de água que, através 
da limpeza e remoção de resíduos e plantação de vegetação ribeirinha, implicará, logo na 
fase de construção, um impacte positivo e significativo. 
 
Ainda na flora, a deposição de poeiras pelas ações de obra e circulação dos veículos e o 
derramamento de óleos e combustíveis constituem impactes negativos e significativos, 
mas que são minimizáveis e temporários. 
 
No caso da fauna, a afetação das unidades ecológicas na zona das novas instalações e 
no acesso é igualmente pouco relevante em termos da sua sensibilidade. No caso do 
Olival ao longo do acesso, deve-se evitar a afetação para além do que é realmente 
necessário.  
 
O projeto de recuperação da linha de água poderá afastar temporariamente a fauna local, 
mas será sempre um impacte positivo logo a partir do momento em que o mesmo é 
implementado, pelas ações de limpeza previstas. 
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As ações de obra e a circulação de veículos podem causar impactes de perturbação por 
ruído e atropelamento, mas são pouco significativos, temporários e minimizáveis. 
Recorda-se que o tráfego previsto nesta fase é muito reduzido e quase inexistente no 
período noturno.  
 
 
 
6.3.2 Fase de Exploração 
Na fase de exploração, os impactes na flora terão a ver essencialmente com a 
valorização do local em termos do projeto de integração paisagística, quer na zona da 
unidade fabril, quer no acesso e na própria linha de água. 
 
Como referido, será utilizada vegetação similar à existente no local, de modo a garantir 
um “continuum naturale” com a envolvente.  
 
Nas encostas do acesso, as barreiras de vegetação permitem atenuar os efeitos da 
erosão e criar condições para o crescimento de outras espécies. Na linha de água, a 
remoção do canavial e dos resíduos e a plantação de vegetação ribeirinha mais 
adequada permite igualmente o crescimento de novos espécimens, incrementando a 
biodiversidade local. No edificado, a plantação de espécies arbóreas permitirá um 
enquadramento mais natural, em continuidade com a envolvente. Os impactes são 
positivos e significativos. 
 
Na fauna, para além destas plantações contribuírem com mais biótopos de refúgio e 
alimentação (sobretudo na linha de água), a existência de passagens transversais (PF) e 
longitudinais (caleiras) à via de acesso garantem a ligação entre os vários corredores 
existentes e entre as várias unidades ecológicas. Os impactes são positivos e 
significativos. 
 
 
 
 
6.4 Conclusão 

Conclui-se da análise efetuada que as alterações de projeto se revelam positivas, para o 
local sobretudo, por se deixar de interferir com um habitat de interesse que assume 
também funções de conetividade ecológica na ligação com o Rio Tejo.  
 
Por outro lado, as medidas que se propõe para a valorização da linha de água em 
articulação com o novo posicionamento do acesso e das medidas de minimização já 
integradas, contribuem globalmente para a minimização dos impactes da implantação do 
projeto, pelo que face às afetações que persistem (em geral sobre unidades 
maioritariamente sem grande valor ecológico), se podem classificar os mesmos como 
globalmente negativos e pouco significativos e de âmbito local. 
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Quadro 8 – Síntese de Avaliação de Impactes – Ecologia / Usos do Solo 

Ecologia / Usos do Solo Classificação 

Natureza do Impacte Negativo 

Significância Pouco significativo 

Magnitude Baixa / Média 

Fase de ocorrência Construção / Exploração 

Duração Permanente 

Desfasamento Imediato / Médio prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Grau de Incerteza Certo 

Carácter  Minimizável 

Área de Influência Local 
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7. PAISAGEM 

7.1 Enquadramento da Zona e dos Principais Impactes Negativos do Anterior 
Projeto 

O local proposto para o projeto enquadra-se numa das encostas da margem sul do Rio 
Tejo, num sistema de “costeiras” que caracterizam toda esta margem, entre Cacilhas e a 
Trafaria, representada por arribas vigorosas com orientação paralela ao rio e 
pontualmente interrompidas por linhas de água muito entalhadas. 
 
Estas encostas caracterizam-se por um perfil transversal típico, com uma parte superior 
praticamente vertical, e uma parte inferior suavizada pela acumulação de materiais que 
se vão desprendendo do topo, correspondentes aos depósitos de sopé ou de vertente, e 
que se encontram vegetados. 
 
Esta zona de arribas, de grande impacte visual, a partir da margem oposta, constitui um 
marcado limite visual para quem se encontra nas unidades de paisagem da margem 
norte do Tejo em particular, na cidade de Lisboa, cuja área frontal à Sovena é 
caracterizada por zonas de elevada qualidade visual e inseridas na sua zona histórica e 
recreativa, em particular a zona de Belém e de Alcântara. 
 
Esta frente ribeirinha e em particular, na base dos seus vales e encostas, é pontuada por 
várias infraestruturas portuárias/industriais de entre as quais se destacam, os terminais 
de granéis de Palença, de granéis líquidos da Banática, Porto Brandão e Porto dos 
Buchos / Trafaria, o terminal de granéis agro-alimentares da Trafaria (SILOPOR), e a 
ponte cais da NATO na Trafaria. 
 
O local do projeto, situado em Palença de Baixo, tem a poente, uma envolvente industrial 
e portuária instalada e antiga, correspondente às atuais instalações da Sovena e do lado 
nascente, o vale de uma linha de água que aflui diretamente ao Tejo, ainda naturalizado, 
pese embora no passado tenha também sido uma área industrial com grande 
importância.  
 
As referências a esse passado industrial relacionam-se com uma antiga Saboaria, 
localizada no sítio da Arrábida, a nascente da área do projeto Sovena XXI e que de 
acordo com os registos existiria pelo menos desde o reinado de D. Sebastião, e se 
manteve em laboração até meados do séc. XX (já também com o fabrico de óleos 
associado). Relacionado com esse passado industrial refere-se também a Fábrica de 
Cerâmica de Palença que tendo sido implantada no séc. XIX, esteve também em 
laboração até meados do séc. XX, tendo-se localizado onde estão atualmente as 
instalações da Sovena, junto aos cais do terminal portuário. 
 
  



   
 

Sovena XXI – Ensilagem, Refinaria, Embalamento, Armazenagem de Produto Acabado, 
Armazenagem de Óleos Vegetais e Azeites (Reformulação do Estudo Prévio) 

Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto Estudo de Impacte Ambiental (Aditamento 3) 
Fevereiro 2015  

Rev.01 

124

 
 
A escarpa que enquadra a montante a área industrial existente e a atual expansão 
proposta é, com efeito, o resultado das escavações realizadas durante muitas dezenas 
de anos para fornecimento da argila à Cerâmica de Palença e que tem à sua frente uma 
grande extensão de depósitos de vertente que cobrem a escarpa até pelo menos metade 
da sua altura e que o projeto pretendeu ao máximo preservar, sobretudo na versão atual 
reformulada. 
 
Para nascente da linha de água surge a Ponte 25 de Abril que faz parte da imagem que 
identifica Lisboa e que em conjunto com o rio Tejo, marca de forma particular esta 
unidade de paisagem do Arco Ribeirinho Almada / Montijo. 
 
O projeto insere-se assim num local de grande diversidade paisagística e de ambientes, 
onde os aspetos geológicos e geomorfológicos, paisagísticos e dos usos presentes se 
cruzam de uma forma particular e conferem a esta margem uma identidade particular. 
 
Pese embora todas as considerações e enquadramentos do Parecer da CA, 
nomeadamente, em termos de diagnósticos e diretrizes dos IGT’s para a zona e do não 
enquadramento da expansão das áreas industrias nesses mesmos instrumentos, o que 
se conclui da avaliação é que face à localização do projeto, num vale pertencente ao 
conjunto das arribas entre a Trafaria e o Cristo-Rei, com vistas sobre o rio e foz do Tejo, 
sobre Lisboa e a Costa do Sol, e sendo também um local com forte relevância de 
enquadramento e cenografia do rio Tejo, de Lisboa e da sua principal zona monumental, 
o projeto, pela sua implantação e pelo seu volume, adensaria a massa já fortemente 
caracterizada com intrusão visual grave, e influiria na diminuição da qualidade visual de 
toda a área, provocando um impacte negativo significativo. 
 
Para a reformulação do projeto, considerou-se assim que se deveria intervir na 
diminuição da intrusão visual das novas instalações na paisagem, nomeadamente por via 
da redução da volumetria / adensamento da “massa” visual criada pelos novos edifícios, 
pois tratando-se de uma extensão da zona industrial existente, importaria assim seria 
integrar/diluir ao máximo as novas instalações nesse conjunto. 
 
A localização das construções e da via de acesso deveria também caracterizar-se pelo 
respeito das ocorrências biofísicas do território, ou seja, ter em conta os condicionalismos 
morfológicos do terreno, o seu coberto vegetal e as características e valores ambientais 
da paisagem, de modo a que no seu conjunto fosse possível uma efetiva redução dos 
impactes do projeto face á solução anteriormente apresentada. 
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7.2 Alterações Efetuadas ao Projeto com Relevância para o Descritor 

7.2.1 Refinaria e Unidades de Embalamento e Armazenagem 
A reformulação do projeto foi assim avaliada como um todo face aos restantes fatores 
ambientais (que para além da paisagem, incluem ainda os fatores geológicos, os 
ecológicos, os recursos hídricos e o ordenamento/reserva ecológica nacional). 
 
Nestes termos, a reformulação do projeto, foi orientada segundo dois aspetos principais, 
por um lado, tendo em vista a minimização dos impactes negativos significativos 
identificados, e por outro propondo medidas adicionais de minimização e compensação 
que possam contribuir para a melhor inserção da nova unidade e promoção da 
envolvente, face ao contexto particular da zona e ao seu valor ambiental. 
 
Nesta reformulação e para minimização da intrusão visual na paisagem, houve assim a 
preocupação em desenvolver uma nova solução de layout e de arquitetura que 
minimizasse os impactes paisagísticos pela redução da área de ocupação, volumetria e 
altura exposta dos edifícios, de modo a que o conjunto se pudesse integrar melhor na 
paisagem e na encosta e que tivesse um menor impacte visual para a paisagem 
envolvente, em particular da que lhe fica fronteira, em especial da zona monumental da 
cidade de Lisboa, mas também do miradouro da Pousada de Juventude que lhe fica 
próximo. 
 
Houve assim uma alteração geral do projeto, com uma nova proposta de distribuição do 
projeto no espaço e da solução arquitetónica, nas suas componentes formais e 
funcionais, e mantendo todos os usos e valências pretendidas e inerentes ao Projeto. 
 
Esta nova solução de projeto fez-se à custa da redução das áreas de construção e de 
implantação, assim como, do volume das construções e da passagem de instalações 
(refinaria na sua quase totalidade e os tanques da base da encosta) para o perímetro 
industrial existente, como é visível no enquadramento geral das instalações apresentado 
na FIG. 1 do Capitulo 2 relativo à descrição do projeto.  
 
A consequência principal e fundamental desta alteração, foi não só, o ter permitido 
deslocar todo o conjunto edificado para poente, evitando a proximidade à linha de água e 
às zonas de maior pendente, como permitiu ainda evitar a sobreposição do edifício do 
armazém com o edifício do embalamento, agora dispostos lado a lado, reduzindo assim 
muito significativamente e de forma expressiva, o impacto volumétrico destas 
construções e de todo o conjunto em geral, face ao cenário natural envolvente e às 
encostas que lhes servem de écran de enquadramento. 
 
Houve ainda a redução na dimensão (comprimento) dos edifícios do armazém e do 
embalamento, como forma de aumentar a distância às encostas voltadas a norte e às 
zonas de maior sensibilidade e fragilidade geológica. 
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Na FIG. 2 do Capitulo 2, onde se apresenta uma comparação entre o esquema de usos 
anterior e atual, essa alteração dos edifícios em planta, é visível. 
 
A nova disposição funcional e construtiva foi acompanhada de uma fragmentação dos 
volumes, resultando numa imagem geral de conjunto com menos presença e impacte. 
 
Na FIG. 5 também já apresentada na Descrição de Projeto visualizam-se as Plantas 
Gerais da anterior solução de projeto e da atual, onde as alterações introduzidas na 
imagem visual do conjunto são muito significativas e atenuam fortemente a presença das 
instalações na paisagem e na topografia que a enquadra. 
 
Os desenhos de projeto seguintes (desenhos 5.02 a 5.05 da Arquitetura) mostram ainda 
a redução dos volumes através da sobreposição que se fez dos perfis do projeto anterior 
(cor magenta) com o atual (cor cinzenta). 
 

 
FIG. 17 – Sobreposição – Perfil 1 e Perfil 2 (Arquitetura)  
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FIG. 18 – Sobreposição – Perfil 3 e Perfil 4 (Arquitetura)  

 

 
FIG. 19 – Sobreposição – Alçado Norte e Alçado Sul (Arquitetura) 
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FIG. 20 – Sobreposição – Alçado Nascente e Alçado Poente (Arquitetura) 

 
 
 
Esta redução do volume foi também reforçada por um tratamento plástico dos edifícios 
baseado na definição e criação de diferentes superfícies e planos, com diferentes cores e 
texturas, podendo alguns suportar soluções de paredes “verdes” plantadas com 
vegetação trepadeira e decumbente, suportadas e suspensas em grelhas e treliças 
metálicas. 
 

 
FIG. 21 – Alçado Norte (Arquitetura) 
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FIG. 22 – Alçado Sul (Arquitetura) 

 
 
 

 
FIG. 23 – Alçado Nascente (Arquitetura) 

 
 
 

 
FIG. 24 – Alçado Poente (Arquitetura) 
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Também na envolvente dos edifícios, com particular atenção ao lado norte, se criaram 
grandes bolsas arbóreo/arbustivas, que atenuam a presença do novo edificado de quem 
o avista do exterior, quer de quem está em Lisboa, quer de quem faz a travessia da ponte 
(FIG. 21). 
 
Nesta zona, mais propriamente nas áreas de circulação viária, envolventes aos edifícios 
a nascente e a norte (FIG. 23), optou-se por uma solução construtiva diferente 
substituindo o muro em betão armado, optou-se por uma laje “solta” apoiada em pilares 
circulares, rematada pelos elementos de uma grande grelha metálica, que se irá revestir 
com vegetação adequada a este fim, deixando antever pontualmente o desenvolvimento 
do terreno natural, procurando-se desta forma e com uma reduzida mobilização de terras, 
rematar e pousar no terreno de forma menos intrusiva. 
 
Em termos globais, resulta assim e sobretudo para observadores localizados na margem 
norte, na cidade de Lisboa, em zonas localizadas numa posição mais frontal e próxima às 
instalações existentes e futuras da Sovena, como são as zonas histórica e recreativa de 
Belém e Alcântara, uma forte atenuação da presença visual das novas instalações face 
ao anterior projeto: 
 
 

Alcântara  
 
De Alcântara e como se vê nas simulações fotográficas seguintes o anterior edifício do 
armazém de produto acabado impunha-se na paisagem através de um forte volume e 
altura (edifício mais à esquerda) por se localizar por cima do edifício de embalamento. A 
refinaria (a encarnado, no lado direito das novas instalações, junto aos edifícios 
existentes da fabrica de biodiesel (edifício de cor branca e amarela) destacava-se 
também em termos de altura. Também a inserção da plataforma, na arriba virada ao 
Tejo, teria uma intromissão significativa na encosta e na paisagem, como se verifica na 
fotografia. 
 
 

 
FIG. 25 – Visualização de Alcântara (projeto anterior) 
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No atual projeto, o armazém de produto acabado foi disposto ao lado do edifício de 
embalamento e reduzida a sua altura que passou de 78,8 m para 69,0 m, resultando 
assim uma diminuição da volumetria geral da nova solução. A refinaria deslocalizou-se 
também para um edifício da área industrial existente que fica adjacente, permitindo que 
só uma reduzida área ficasse localizada nas novas instalações; a sua altura passou 
também de 72,3 m para 70,3 m. A intervenção na arriba virada ao tejo foi também 
alterada com uma solução de maior leveza, correspondente a uma laje “solta” apoiada 
em pilares circulares e rematada pelos elementos de uma grande grelha metálica, que se 
irá revestir com vegetação adequada a este fim, procurando-se desta forma e com uma 
reduzida mobilização de terras, rematar e pousar no terreno de forma menos intrusiva. 
 
Nesta simulação são também visíveis os 7 novos silos dispostos a oeste dos existentes. 
 
 

 
FIG. 26 – Visualização de Alcântara (atual projeto) 

 
 
Como se verifica face à fotografia seguinte, que retrata a situação atual, o novo projeto 
constitui assim uma situação menos impactante que a anterior, com os novos edifícios a 
disporem-se no prolongamento dos existentes e a cotas aproximadamente semelhantes e 
que não causam uma grande descontinuidade no conjunto construído, tendendo assim a 
que as novas instalações não sejam tão apercebidas ou notadas da margem norte. 
 
 

 
FIG. 27 – Visualização de Alcântara (situação atual) 
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Belém  
 
De Belém a visualização para a área da Sovena não se faz de uma forma tão frontal 
como em Alcântara, mas sim, mais lateral sobre o lado poente da encosta.  
 
Com o anterior projeto o que ressaltava era assim o edifício do armazém de produto 
acabado pela sua altura e volumetria que se destacava do restante conjunto. 
 
 

 
FIG. 28 – Visualização de Belém (projeto anterior) 

 
 
Com a nova versão de projeto em que se alteraram a altura e a volumetria dos edifícios e 
sobretudo as do armazém de produto acabado, as novas instalações ficam quase 
impercetíveis pela sua cor e porque parecem rematar o recorte dos edifícios da fábrica de 
biodiesel. 
 
Em qualquer dos projetos anterior e atual e destas simulações é também importante frisar 
o grande afastamento à arriba montante, cuja escarpa muito mais alta na topografia, se 
continua a destacar e afirmar na paisagem. 
 
Visualizam-se também os 7 novos silos dispostos a oeste dos existentes. 
 
 

 
FIG. 29 – Visualização de Belém (atual projeto) 
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FIG. 30 – Visualização de Belém (situação atual) 

 
 
No âmbito da atual reformulação do projeto e conforme a observação do Parecer da CA, 
fez-se também uma simulação visual sobre fotografia do que será o avistamento do novo 
projeto a partir da Pousada da Juventude, localizada a nascente e que constitui o 
observador mais próximo ao local do projeto. 
 
 
 

Pousada da Juventude 
 
Como se verifica, é deste recetor isolado que haverá o maior impacte visual pela 
proximidade física. O projeto afetará a plataforma existente ao lado das instalações já 
construídas e que fica encoberta pelo cabeço vegetado no topo da encosta, o qual será 
cortado. 
 
As novas instalações alteram o carácter natural dessa zona e aumentam a área 
edificada, mas no entanto dispõem-se a cotas semelhantes às existentes de forma a 
transmitirem uma sensação de continuidade e a integrarem-se na topografia da base da 
encosta montante e se desalinhamento com o edificado existente face à arriba virada ao 
Tejo. 
 

 
FIG. 31 – Visualização da Pousada da Juventude (atual projeto) 
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FIG. 32 – Visualização da Pousada da Juventude (situação atual) 

 
 
 
7.2.2 Acesso 
Relativamente ao Acesso procedeu-se também à alteração do seu traçado, retirando-o 
da linha de água (onde procedia para isso ao seu entubamento à semelhança do que se 
passa para montante na área urbana ao longo do arruamento existente e ao qual o novo 
acesso vai dar continuidade), para o lado da encosta poente, sobrepondo-o ao traçado do 
caminho existente, embora com um perfil alargado, mas no entanto mais reduzido 
relativamente à solução anterior (retirado o estacionamento ao longo de todo o traçado 
da via tendo o perfil transversal passou de 10,5 m para 8,4 m). 
 
Optou-se ainda por baixar a cota de chegada do arruamento à zona do primeiro edifício, 
como forma de aproximar o mais possível, as cotas do seu perfil longitudinal ao perfil 
natural do terreno.  
 
A localização do anterior e atual traçado encontra-se enquadrada nas FIG. 3 e 4 do 
Capitulo 2 – Descrição do Projeto. 
 
Do lado da encosta, previu-se uma solução de muro em betão armado com sapata para o 
lado do arruamento, implicando menor afetação, intrusão e escavação da encosta. Do 
lado da linha de água, previu-se uma solução de muro gabião (com plantação em 
cascata) para suporte e remate das terras e do arruamento, permitindo modelar a 
margem ataludada e naturalizada vivificando assim toda a linha de água. 
 
Procedeu-se também à Introdução de passagens hidráulicas e de passagens de fauna ao 
longo do traçado da via, para a minimização dos impactes sobre a quebra de 
conetividade ecológica resultante da presença da via. 
 
Toda a visualização da forma de desenvolvimento do projeto e das estruturas previstas 
para sua inserção e funcionamento encontram-se já detalhadamente apresentadas e 
enquadradas anteriormente, no descritor Ecologia, para onde se remete. 
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7.2.3 Projeto de Paisagismo e Estudo Cromático 
Desta nova solução de projeto resulta assim uma imagem e presença na paisagem 
completamente distinta, a qual será complementada e integrada com o projeto de 
paisagismo proposto.  
 
A solução preconizada procura criar uma coerência de intervenção que responda 
eficazmente à alteração funcional agora proposta, prefigurando simultaneamente uma 
imagem e uma vivência com a atractibilidade adequada, integrada nas características da 
envolvente. 
 
Numa interpretação quase minimal das suas componentes naturais, o relevo, a ribeira e a 
vegetação existente, a intervenção sublinhará o carácter dos elementos pré-existentes, 
servindo como espaço de articulação com o tecido urbano/ industrial, e a paisagem 
envolvente e restabelecendo a escala do espaço e as relações de profundidade visual 
com os seus limites. 
 
A principal preocupação na aproximação ao desenho do espaço foi a deteção das 
principais linhas de força que a envolvente determina e que a ambiência da área de 
intervenção sugere, pelo que o proposto se fundamenta na resposta ao estímulo induzido 
pela morfologia e espírito do local e nele já se encontrando, carentes apenas de Ordem, 
Legibilidade e Enfatização. 
 
No enquadramento do edificado: 
 

• A resolução do espaço edificado é valorizada com a presença de vários "ecrãs" 
verdes que atenuam o peso do construído. Destaca-se a importância de descolar 
a varanda frontal e os edifícios do talude, suspendendo assim o edificado, 
conseguindo que este não conflitue com a encosta e simultaneamente não 
obstrua a drenagem nem o "contínuum naturale".  

 
• A criação de grelhas constituindo paredes verticais com vegetação trepadeira e 

decumbente dará uma leveza própria ao edificado. Neste mesmo alçado frontal, 
serão criadas grandes floreiras num ritmo horizontal na continuidade das linhas de 
composição envolventes, onde serão plantadas árvores de médio porte, criando 
assim um segundo ecrã verde de enquadramento.  

 
• Este conceito de ligar o artificial ao natural tendo como ligação a mesma 

vegetação mediterrânica dará unidade ao conjunto e valorizará a arquitetura em 
presença.  

 
 
Os princípios do Estudo Cromático a desenvolver em fase de projeto de execução 
apresentam-se em documento próprio que se apresenta no Anexo 6. 
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FIG. 33 – Planta Geral de Paisagismo 
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7.3 Avaliação de Impactes das Alterações 

7.3.1 Fase de Construção 
As considerações feitas no EIA, para a fase de construção, mantem-se válidas, sendo de 
esperar como principais impactes ambientais no descritor Paisagem decorrentes da 
implementação do projeto os que se relacionam diretamente com a alteração da 
morfologia do terreno e do padrão dos usos do solo, implicando uma desorganização 
espacial e funcional nas áreas afetas à zona de implantação visível a grande distância. 
 
Deste modo, é acentuada a perturbação desta paisagem que na sua situação de 
referência já se encontra bastante debilitada e afastada da sua matriz de referência. 
Realçam-se, também, os impactes negativos decorrentes da criação do efeito 
barreira/intrusão na paisagem, em toda a área de construção e o aumento da 
concentração de poeiras no ar (diminuição da visibilidade) devido às terraplanagens e 
consequente deposição na vegetação dos espaços adjacentes. 
 
Esta alteração originará transformações no carácter funcional e visual da paisagem, com 
o desaparecimento e/ou transformação dos elementos atuais. Ocorrerá essencialmente 
nas zonas de implantação da área industrial com a afetação do cabeço superior da 
vertente que enquadra por poente o vale da linha de água, e na base da encosta onde se 
desenvolverá o acesso.  
 
Tais modificações dever-se-ão numa primeira fase à desmatação, seguida da alteração 
da morfologia e depois da presença de elementos exógenos à paisagem, provocados 
pela construção, pela utilização de maquinaria pesada, depósitos de materiais e de 
resíduos e os próprios elementos de construção.  
 
O impacte mais direto sobre recetores localiza-se na envolvente próxima, 
nomeadamente, nos eventuais utilizadores da Pousada da Juventude, os quais se 
constituem como recetores permanentes, embora esporádicos e nos recetores 
temporários que circulam na Ponte 25 de Abril. Também os funcionários da ETAR do 
Valdeão a montante do início do novo acesso serão também recetores afetados. 
 
Da margem norte do Tejo, a perceção dos trabalhos será menor dada a distância. A 
visualização de elementos na paisagem para além de se começar a diluir com a distância 
ao ponto de observação, vai depender também de condições meteorológicas, 
nomeadamente nebulosidade e luminosidade, que tornam menos nítida a perceção da 
paisagem e das ações que nela decorram. 
 
Estes impactes serão negativos e significativos, temporários e reversíveis e localizados. 
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7.3.2 Fase de Exploração 
As alterações de projeto têm sobretudo repercussões na fase de exploração decorrentes 
da presença dos novos elementos na paisagem  
 
A inserção de novos elementos na paisagem irá, sempre, provocar um impacte negativo 
na paisagem, sendo que este será tanto maior quanto menor for a capacidade de 
absorção da paisagem recetora. No entanto, como referido no EIA, estes impactes de 
cariz visual situam-se na esfera do subjetivo não havendo uma metodologia que permita 
aferir diretamente a sua mensurabilidade.  
 
Da caracterização feita no EIA pôde sintetizar-se a área de estudo como possuidora de 
uma elevada Capacidade de Absorção Visual representando 71,28% da área em estudo, 
sendo que 27,97% do território possui uma média capacidade de absorção visual e, 
apenas, 0,74% da área correspondem a uma baixa capacidade de absorção visual baixa.   
 
A determinação da capacidade paisagística do território, ou seja, a avaliação da 
sensibilidade visual no que respeita ao acolhimento de novas ações antrópicas, permitiu 
sintetizar a área de estudo como possuidora de uma capacidade paisagística elevada, 
evidenciando uma reduzida vulnerabilidade à intrusão de elementos exógenos. Deste 
modo, pôde sintetizar-se a área de estudo como possuidora de uma sensibilidade visual 
média/baixa, possuindo uma área parcial de 43,24% e 56,09% respetivamente, sendo 
que se verificam apenas 0,68% de área com sensibilidade visual elevada.  
 
Como se verificou atrás e nomeadamente nas simulações visuais apresentadas 
considera-se ter reduzido de forma muito importante a intrusão visual do projeto pela 
diminuição acentuada da sua volumetria e maior harmonização com a linha de alturas 
das construções existentes, de modo a que a sua perceção, sobretudo para as áreas de 
qualidade visual elevada da margem norte, seja menor e enquadrada na paisagem 
envolvente e em particular da “leitura” da arriba. 
 
A solução preconizada procurou criar uma coerência de intervenção que responda 
eficazmente à alteração funcional agora proposta, prefigurando simultaneamente uma 
imagem e uma vivência com a atratibilidade adequada, integrada nas características da 
envolvente e a possibilidade de uma maior capacidade de absorção visual por parte da 
paisagem recetora. 
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7.4 Conclusão 

Das alterações feitas ao projeto e face ao impacte anteriormente classificado de 
significativo, considera-se assim que o impacte da implantação e presença do projeto 
será inferior classificando-se como a seguir se apresenta 
 

Quadro 9 – Síntese de Avaliação de Impactes – Paisagem  

Paisagem Classificação 

Natureza do Impacte Negativo 

Significância Pouco Significativo 

Magnitude Média 

Fase de ocorrência Exploração 

Duração Permanente 

Desfasamento Imediato 

Reversibilidade Irreversível  

Grau de Incerteza Certo 

Carácter  Minimizável 

Área de Influência Regional 
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8. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) 

8.1 Enquadramento da Zona e dos Principais Impactes Negativos do Anterior 
Projeto 

No âmbito do Ordenamento do Território, verificou-se anteriormente que a área de projeto 
é abrangida pelo PROT AML e pelo PDM de Almada. O POE Tejo, e apesar deste Plano, 
não estar ainda publicado, este foi também considerado na análise, pela localização do 
projeto na sua área de abrangência. 
 
Verificou-se que o projeto não vem ao encontro das preocupações e objetivos 
preconizados no PROT AML nomeadamente no que respeita à valorização ambiental e 
paisagística e à compatibilidade / coexistência das funções no espaço urbano, bem como 
à afetação das áreas livres para uso público, de desafogo e remate do tecido urbano. 
 
Quanto ao POE Tejo, a sua proposta não identifica nem prevê a possibilidade de 
implantação de uma unidade de caráter industrial neste local ou mesmo a ampliação da 
existente. 
 
Quanto ao PDM de Almada, o mesmo não se encontra em vigor para a área do projeto, 
pois esta foi excluída da ratificação do PDM, por força da aplicação do Plano Integrado 
de Almada (PIA) (art.º 21 a 28 do Regulamento do PDM). 
 
O Plano de Urbanização (PU) de Almada Poente – PIA tem os seus termos de referência 
publicados no Diário da República (2ª série), n.º 189, de 30 de setembro de 2011, onde 
constam os objetivos definidos para o PU, não se encontrando o mesmo ainda aprovado. 
 
De acordo com o PDM, a área de projeto insere-se na sua totalidade em área de Reserva 
Ecológica Nacional (REN). 
 
A REN garante a proteção de ecossistemas e a permanência dos processos biológicos 
imprescindíveis ao enquadramento equilibrado das atividades humanas. Constitui uma 
estrutura biofísica básica e diversificada, através do condicionamento à utilização de 
espaços com características ecológicas específicas. 
 
No concelho de Almada, a REN encontra-se aprovada pela Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 34/1996, de 6 de abril e alterada pela Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 31/2005, de 21 de fevereiro e Portaria n.º 1284/2010, de 16 de dezembro, que 
constitui a delimitação mais recente. 
 
A REN aprovada para o concelho de Almada corresponde à REN total e à batimétrica dos 
30 m, sem desagregação por ecossistemas. 
 
A desagregação da REN por ecossistemas (e ainda de acordo com a anterior legislação, 
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto) consta de uma carta não publicada, que foi já 
apresentada nos documentos anteriores e que foi fornecida pela Câmara Municipal de 
Almada.  
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A carta desagregada da REN está ainda a ser compatibilizada com a CCDR LVT no 
âmbito da revisão do PDM e da elaboração do Plano de Ordenamento do Estuário do 
Tejo. 
 
Assim, tendo por base a cartografia de REN – Ecossistemas (não publicada) que se 
reproduz na figura seguinte, as diferentes componentes do projeto inserem-se nas 
seguintes categorias, de acordo com a correspondência de categorias constante do 
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. 
 
 

Categorias da REN – Decreto-Lei n.º 239/2012) Componente do Projeto 

Águas de transição e respetivos leitos, margens e 
faixa de proteção (na legenda do desenho: “Faixa de 
Proteção ao Estuário”, com largura de 200 m) 

- Silos; 
- Refinaria e Unidades de Embalamento e 

Armazenagem. 

Cursos de água e respetivos leitos e margens (na 
legenda do desenho: “Linhas de Água” e “Faixas de 
Proteção às Linhas de Água”) 

- Acesso. 

Áreas com risco de erosão (na legenda do desenho: 
“Declive superior a 30%) 

- Acesso; 
- Subestação. 

 
De acordo com o Parecer da CA e após análise do projeto sobre as funções das áreas 
classificadas como REN, considerou-se que: 
 
“(…) 
 
-  em termos estratégicos de preservação das funções dos estuários no seu todo, a 

artificialização das áreas envolventes, e em especial das suas margens, mesmo 
quando pequena, implica uma alteração da capacidade de proteção do plano de água 
por estas áreas, por deixarem de assegurar a dinâmica dos processos físicos e 
biológicos associados a estes interfaces flúvio-marinhos; 

-  a artificialização de parte da linha de água, mesmo garantindo a capacidade de vazão, 
afetará de forma irreversível grande parte das suas funções ecológicas, 
transformando-a, neste troço, numa conduta, induzindo impactes negativos, muito 
significativos e não minimizáveis, por alterarem todo o sistema; 

-  nas áreas de instabilidade de vertentes, com base na informação disponibilizada e da 
apreciação técnica efetuada, conclui-se que o projeto induz impactes negativos, 
significativos, não garantindo a estabilidade das áreas a intervencionar e das áreas 
envolventes, nem a salvaguarda da segurança de pessoas e bens. 

(…)” 
 
 
Tendo presente estes condicionamentos, a reformulação do projeto procurou ao máximo 
e, assegurando as necessidades mínimas para o seu funcionamento, retificar as 
situações de impacte negativo mais significativo, de modo, a reduzir os impactes nas 
funções ecológicas da REN e poder contribuir, de uma forma compensatória sobre os 
impactes causados e o equilíbrio biofísico da zona. 
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8.2 Alterações Efetuadas ao Projeto com Relevância para o Descritor 

Consciente do contexto ecológico, cultural e paisagístico de toda a encosta ribeirinha 
norte do concelho de Almada e da sua importância estratégica no conceito de 
ordenamento previsto pela Câmara Municipal de Almada e nomeadamente, nas 
orientações do PU de Almada Poente e nas condicionantes da REN, o proponente 
procurou desenvolver a alteração de projeto, de modo a que os valores da zona 
pudessem ser o mais possível respeitados e compatibilizados com o projeto Sovena XXI, 
reconhecido também como de grande importância socioeconómica e valor estratégico 
que ultrapassa em muito uma escala concelhia. 
 
De facto, para além do emprego que gera atualmente (220 postos de trabalho entre 
diretos e indiretos), a deslocalização das atividades do Barreiro para Almada, permitirá 
ainda criar mais 135 postos de trabalho (entre diretos e indiretos), o que na atual 
conjuntura económica se reveste sem dúvida de grande importância. Mas para além 
disso, a Sovena é sobretudo uma empresa de alto valor estratégico para a economia 
nacional, sendo o maior extrator de sementes independente da Europa, o segundo maior 
operador mundial de azeites, o maior operador ibérico de óleos e azeites embalados e a 
maior indústria extratora de sementes oleaginosas independente da Europa.  
 
Com fábricas em Portugal, Espanha, Estados Unidos e Tunísia e uma presença 
comercial em mais de 70 países, a Sovena tem um volume de vendas de 800 milhões de 
Euros, tendo apresentado um crescimento sustentado de 20% por ano na última década. 
Em 2010, após investimento no Projeto Terra, a Sovena criou as condições para rápida 
concretização do desenvolvimento de 10.000 ha de olival em Portugal. 
 
A Sovena é assim líder em Portugal nos mercados de azeite e óleos vegetais com as 
suas marcas próprias e com a produção das marcas próprias das principais cadeias de 
distribuição em Portugal. Adicionalmente, esta plataforma concentra a produção e 
exportação de cerca de 60 milhões de litros de azeite e óleos vegetais embalados para o 
Brasil, África, Europa e Ásia. 
 
As alterações do projeto que contribuirão para uma minimização das funções da REN 
foram já detalhadamente analisadas e avaliadas nos fatores ambientais com os quais 
mais se relaciona a REN e que dizem respeito à Geologia, aos Recursos Hídricos e à 
Ecologia, e que em síntese se resumem seguidamente: 
 
a) Relativamente às funções desempenhadas pela linha de água presente no local e 

que drena para o Tejo, será assegurada a continuidade do seu escoamento no leito 
natural e a céu aberto, uma vez que a localização do acesso foi alterada, deixando 
de haver qualquer intervenção direta sobre a linha de água. O acesso desenvolve-
se agora na encosta, ao longo de um caminho de terra batida existente e paralelo à 
linha de água.  
O enquadramento desta alteração consta das FIG. 3 e 4 apresentadas no Capitulo 
2 relativo à Descrição do Projeto. 
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FIG. 34 – REN  
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Em termos gerais, o acesso terá 234 m de extensão e de diretriz retilínea e 
aproveitará ao máximo o caminho de terra batida já existente para o seu 
desenvolvimento. Apresenta uma largura da plataforma inferior à do anterior 
projeto, tendo passado de 10,5 m para 8,4 m.  

A faixa de rodagem com 7,0 metros de largura é delimitada do lado da encosta por 
um muro de suporte em betão armado, com sapata sobre a plataforma, evitando a 
execução de taludes de escavação ao longo da encosta e consequente afetação do 
coberto vegetal. O muro será enquadrado paisagisticamente por sebe arbustiva no 
seu topo. Do lado da linha de água será dotada de um passeio a seguir ao qual se 
implanta um muro de gabiões, evitando a execução de taludes de aterro e 
permitindo uma continuidade mais natural com as margens da linha de água. 

Como referido na Ecologia, a redução da plataforma e a implantação do muro oeste 
permitirá reduzir substancialmente a afetação das unidades ecológicas existentes 
na encosta, apesar do impacte sobre as mesmas ser pouco significativo. Refere-se 
que o muro só será implantado quando a topografia da encosta em relação ao 
acesso o exige. 

No projeto do acesso foram também contempladas medidas de minimização que 
pretendem contribuir para a manutenção da conetividade ecológica transversal à 
via, com introdução de passagens hidráulicas e de passagens de fauna ao longo do 
traçado da via, conforme análise já feita na Ecologia.  

Estão previstas 3 passagens hidráulicas de 1,5 m de diâmetro em betão armado, 
em que duas foram adaptadas como passagens para a fauna (PH1 e PH3), com a 
instalação de um passadiço lateral sobreelevado e entrada em rampa:  

• PH1/PH – pk 0+218.92 

• PH2 – pk 0+168.71 

• PH3/PF – 0+075.00 

 

Foram contempladas passagens para fauna, incluíram-se caleiras ao longo da via 
para encaminhamento da herpetofauna e mamíferos de menor porte e prevê-se a 
colocação de vegetação na envolvente das passagens de fauna e ao longo das 
bermas. 

No caso da PH3/PF, que se insere num troço do acesso onde a topografia da 
encosta oeste não permite a inserção direta da passagem sem recorrer a grandes 
escavações, optou-se por criar um encaminhamento através de pequenos socalcos 
em muretes de paliçadas de madeira, plantados com vegetação mediterrânica (ver 
FIG. 14 na Ecologia). A “leveza” desta técnica não intrusiva permitirá uma 
integração fácil e rápida deste corredor de fauna. 

Na PH1/PF, a entrada na passagem é realizada à mesma cota da encosta, 
prevendo-se igualmente o encaminhamento da fauna para a passagem através do 
“continumm natural” com a vegetação. Na PH2, a entrada na passagem será feita 
através de escadaria (FIG. 14).  
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Refere-se que a PH1/PF é a que melhor se insere no terreno e a que menor 
impacte causa sobre a vegetação da encosta e permite a conectividade do corredor 
ecológico a montante da área industrial delimitado na rede de corredores do local. 

A fuga dos animais que fiquem na via está perfeitamente salvaguarda pela 
inexistência de barreiras na berma direita (apenas existindo o passeio), dirigindo-os 
para as margens da linha de água e/ou para as entradas das passagens nesta 
berma. 

Relativamente à vegetação ao longo da via, está previsto no plano de integração 
paisagística, a sua plantação (mata paraclimácica mediterrânica) junto às 
passagens, como referido anteriormente, e sobre os muros em ambas as bermas, 
sempre que se justifique (ver FIG. 15 na Ecologia).  

Complementarmente e de modo a reabilitar ambientalmente esta linha de água, 
atualmente afetada pela deposição de resíduos e com a dominância do canavial e 
silvado ao longo do seu traçado, propõe-se como medida compensatória do projeto, 
a recuperação biofísica através da limpeza e plantação de espécies autóctones e 
típicas das linhas de água que ajudem também a reduzir a forte erosão que os 
taludes da mesma apresentam. 

Conclui-se assim que a alteração efetuada ao projeto contribuiu para a proteção e 
valorização dos recursos hídricos previstos da Lei da Água, tendo-se proposto 
medidas/ações que promovem a sua requalificação/reabilitação. 

 
 
b) Relativamente às áreas com risco de erosão, onde só podem ser realizadas as 

ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 
i) Estabilidade dos sistemas biofísicos; 

ii) Salvaguarda face a fenómenos de instabilidade e de risco de ocorrência de 
movimentos de massa em vertentes e de perda de solo; 

iii) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens. 

 

Conforme descrito no Capítulo 2, está previsto uma diminuição geral da área de 
ocupação em cerca de 2 110 m2 face à anterior solução de projeto. Esta redução é 
consequência do novo posicionamento dos edifícios e redução de áreas de 
ocupação ao mínimo operacionalmente possível e integração de atividades em 
edifícios da área industrial existente. Esta redução ocorreu na área da refinaria e 
unidades de embalamento e armazenagem e no acesso, uma vez que os silos e a 
subestação manterão a localização anterior. A área a afetar ao projeto é de  
19 060 m2, sendo que se integraram 3 706 m2 nas instalações industriais 
existentes: 
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Relativamente às encostas e à diminuição de potenciais situações de instabilidade 
nas mesmas, bem como, na promoção de uma maior segurança das próprias 
instalações industriais, conforme o enquadramento e descrição das alterações 
efetuadas ao projeto e que foram descritas no Capítulo 2 deste documento, a nova 
disposição funcional dos edifícios, pelo facto de se ter passado praticamente toda a 
área da refinaria para o interior do perímetro industrial existente, veio promover um 
maior afastamento das instalações à arriba norte virada ao Tejo, bem como, da 
vertente da linha de água a nascente (FIG. 3. e FIG. 4 no Capítulo 2). 

Também a retirada dos 4 tanques de crus, anteriormente localizados na base dos 
depósitos de vertente da arriba montante, para o interior do perímetro industrial 
existente (antiga fábrica de extração de girassol que será para o efeito desativada), 
veio eliminar uma situação de intervenção direta no meio geológico e de potencial 
geração de fenómenos de instabilidade de vertentes (ver enquadramento na FIG. 1 
do Capítulo 2). 

Nas áreas de circulação viária, envolventes aos edifícios a nascente e a norte, 
optou-se por uma solução construtiva diferente, com menor intervenção na encosta 
e impacte visual. No lugar do tradicional muro em betão armado, propõe-se uma 
laje “solta” apoiada em pilares circulares, rematada pelos elementos de uma grande 
grelha metálica, que se irá revestir com vegetação adequada a este fim, deixando 
antever pontualmente o desenvolvimento do terreno natural, procurando-se desta 
forma e com uma reduzida mobilização de terras, rematar e pousar no terreno de 
forma menos intrusiva. 

Para a implantação dos edifícios, as escavações a realizar, e cuja profundidade 
máxima (3,6 m e semelhante ao anterior projeto) ocorre no edifício de 
embalamento, deverão ser feitas por meios mecânicos ligeiros.  

Preconiza-se também que as fundações sejam indiretas e nas camadas mais 
profundas, geotecnicamente favoráveis, de modo a transmitir os esforços às 
camadas de terreno firme.  

De acordo com um estudo de avaliação da estabilidade de vertentes que a Sovena 
promoveu para a sua anterior ampliação (e que foi desenvolvido pela empresa de 
sondagens e fundações da Teixeira Duarte), e que é analisado no ponto referente à 
Geologia e que envolve as áreas junto à escarpa a montante da área industrial e a 
zona de implantação dos novos silos, concluiu-se que a escarpa apresentava o 
risco da queda de blocos ou escorregamentos localizados com espessuras da 
ordem dos 3 m, devido ao descalce por erosão diferencial. 

As condições de estabilidade para escorregamentos abrangendo maiores 
espessuras, foram também analisados tendo-se concluído que em relação a 
escorregamentos desse tipo, o coeficiente de segurança seria ainda assim de 1,3 
(conforme esquemas e cálculos nos Desenhos 21055 e 21056 desse estudo no 
Anexo 3). 

Sobre o comportamento da escarpa entre a cota 44 e a cota 104 (topo da arriba), é 
também confirmado por este estudo que a escarpa corresponde à frente do 
desmonte efetuado para a exploração das argilas destinadas à Cerâmica de 
Palença. 
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Para a segurança da utilização da plataforma na base da escarpa, o estudo 
recomendou, nomeadamente, a construção de uma plataforma de proteção na base 
da encosta da escarpa contendo uma faixa da arborização para retenção de blocos 
que venham a cair. Esta solução foi assim também adotada no presente projeto, 
nomeadamente, para toda a faixa que confina com a base da arriba e tendo daí se 
retirado os 4 tanques. 

Esta área está assim livre de ocupação, sendo o arruamento de acesso interno que 
contorna por sul os edifícios, rematado por um muro de contenção em betão. No 
tardoz do muro, a zona até à base da encosta será plantada por maciço arbóreo 
com espécies da flora mediterrânica que para além do enquadramento paisagístico 
contribui para o enxugamento dos solos e ajuda a promover a consolidação dos 
solos. Na Planta Geral do Paisagismo que se apresenta no descritor Paisagem esta 
situação está visível. 

Sobre os 7 novos silos que se localizam no prolongamento dos já existentes, 
implicando o corte da base dos depósitos de vertente referente à escarpa que se 
posiciona a montante, a escavação prevista envolve 7 478 m3 de terras (situação 
que não se alterou face ao anterior projeto) e no tardoz dos silos será implantado 
muro de contenção em betão, cuja representação e respetivo cortes consta dos 
desenhos de projeto apresentados no Anexo 2.2 e que assegura a proteção das 
instalações, conforme recomendado pelo Estudo Geológico – Geotécnico. 

Importa também a este propósito referir que o estudo efetuado pela Teixeira Duarte 
para a zona dos silos existentes para a avaliação da estabilidade das vertentes e 
medidas necessárias (Anexo 3) refere que estes taludes são estáveis para 
inclinações mesmo próximas da vertical, havendo apenas que prever a sua 
proteção contra os efeitos da meteorização. 

A verificação sumária de um escorregamento potencial para o rio, sob a ação dos 
silos, mostrou que o coeficiente de segurança é superior a 1,8, conforme esquemas 
e cálculos nos Desenhos 21055 e 21056 desse documento. 

Preconiza-se também este estudo que as fundações sejam indiretas e nas 
camadas mais profundas, geotecnicamente favoráveis, de modo a transmitir os 
esforços às camadas de terreno firme. Esta solução foi também contemplada no 
projeto, como aliás referido também no respetivo Estudo Geológico – Geotécnico.  

A subestação mantém-se também no local anteriormente previsto, não tendo 
sofrido qualquer alteração. A subestação implanta-se numa plataforma existente 
junto à portaria da Sovena, utilizada para estacionamento e que está junto à base 
da arriba montante mas do seu lado poente. 

Também aqui a arriba apresenta um perfil transversal típico das escapas da 
margem sul do Tejo, com uma parte superior muito agressiva, praticamente vertical, 
e uma parte inferior suavizada pela acumulação de materiais que se vão 
desprendendo do topo. 

O Estudo Geológico – Geotécnico realizado e já apresentado, recomendou a 
implantação de dispositivos de mitigação aos fenómenos de instabilidade que 
promovam a segurança acrescida da estrutura, nomeadamente com um muro de 
suporte devidamente dimensionado, por forma a resistir e acomodar eventuais 
desprendimentos de blocos ou deslizamentos de conjunto. 
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8.3 Avaliação de Impactes das Alterações 

8.3.1 Fase de Construção 
Considera-se face ao anteriormente descrito que as alterações efetuadas ao projeto vêm 
sobretudo minimizar de forma muito significativa a componente dos riscos 
geomorfológicos e da melhor inserção do projeto face aos valores biofísicos presentes. 
 
Nomeadamente, a deslocação de componentes do projeto de zonas potencialmente mais 
vulneráveis para o interior da zona industrial, constitui-se com uma alteração positiva, 
sendo, portanto, o caso da deslocação dos 4 tanques de crus da base dos depósitos de 
vertente da arriba montante para o local da antiga fábrica de extração de girassol no 
interior do perímetro industrial existente. 
 
No caso de subestação e dos silos, também próximos à base das encostas, estes 
apresentam-se em locais que fazem prever serem locais com coeficiente de segurança e 
e que as medidas de mitigação de riscos aconselhadas pelos Estudos Geológicos – 
Geotécnicos asseguram a proteção e segurança das instalações. 
 
Outra alteração de projeto responsável pela minimização de impactes na morfologia / 
estabilidade de vertentes, diz respeito às novas soluções de fundação / estabilidade das 
vertentes viradas ao Tejo e à linha de água, com a plataforma que envolve os edificios a 
desenvolver-se em laje “solta” apoiada sobre pilares, que levam a que, o projeto tenha 
uma menor intromissão na topografia dispensando as soluções anteriores, que 
implicavam que para o suporte da plataforma fosse construídos muros de contenção na 
arriba. Minimizam-se também assim potenciais situações de instabilidade e de medidas 
de contenção / suporte mais “pesadas” nas encostas, como as que se tiveram que 
introduzir no projeto da fábrica de biodiesel. 
 
Relativamente à alteração introduzida no acesso, o qual se passou a fazer na base da 
encosta e deixando, portanto, de entubar a linha de água, é também assim uma alteração 
positiva, mantendo a linha de água e o seu vale naturalizados. Na base da encosta, 
processar-se-á contudo uma alteração da morfologia local, decorrente das escavações 
necessárias para a criação da plataforma da via e consequentes taludes do lado da 
vertente, cujo impacte foi contudo minimizado pela colocação de muro de suporte em 
betão, de reduzida altura e enquadrado paisagisticamente, que reduz a afetação da 
encosta. 
 
O acesso foi contudo devidamente integrado e articulado com a linha de água e a 
encosta, de modo a que as alterações na morfologia sejam as mais reduzidas possível e 
que essa articulação com a requalificação da linha de água se traduza numa solução 
integrada na paisagem e de valorização do local em equilíbrio com a atividade humana e 
o uso do território. 
 
Os impactes negativos nas funções da Reserva Ecológica Nacional são assim 
comparativamente menos significativos que os anteriores pelas alterações e medidas de 
minimização do projeto. As ações em si, associadas à implantação do projeto podem 
classificar-se de magnitude média e pouco significativas no contexto envolvente e 
também pelas medidas tomadas. 
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8.3.2 Fase de Exploração 
Na fase de exploração e para além dos impactes na morfologia que são permanentes e 
que tendem a ser atenuados pela integração paisagística, e a própria recuperação do 
coberto vegetal na envolvente à intervenção levando a que tenham reduzida / moderada 
magnitude, ocorrem ainda potenciais impactes relacionados com a evolução natural das 
vertentes e os riscos de instabilidade. Estes impactes têm magnitude reduzida face à 
análise realizada e às medidas de minimização contempladas no projeto para a sua 
segurança. 
 
No enquadramento paisagístico do projeto será utilizada vegetação similar à existente no 
local, de modo a garantir um “continuum naturale” com a envolvente.  
 
Nas encostas do acesso, as barreiras de vegetação permitem atenuar os efeitos da 
erosão e criar condições para o crescimento de outras espécies. Na linha de água, a 
remoção do canavial e dos resíduos e a plantação de vegetação ribeirinha mais 
adequada permite igualmente o crescimento de novos espécimens, incrementando a 
biodiversidade local. No edificado, a plantação de espécies arbóreas permitirá um 
enquadramento mais natural, em continuidade com a envolvente. Os impactes são 
positivos e significativos. 
 
Na fauna, para além destas plantações contribuírem com mais biótopos de refúgio e 
alimentação (sobretudo na linha de água), a existência de passagens transversais (PF) e 
longitudinais (caleiras) à via de acesso garantem a ligação entre os vários corredores 
existentes e entre as várias unidades ecológicas. Os impactes são positivos e 
significativos. 
 
 
 
 
8.4 Conclusão 

Conclui-se da análise efetuada que as alterações de projeto se revelam positivas, 
permitindo retificar as situações de impacte negativo mais significativo, de modo, a 
reduzir os impactes nas funções ecológicas da REN e poder contribuir, de uma forma 
compensatória sobre os impactes causados e o equilíbrio biofísico da zona. 
 
Por outro lado, as medidas que se propõe para a valorização da linha de água em 
articulação com o novo posicionamento do acesso e das medidas de minimização já 
integradas, contribuem globalmente para a minimização dos impactes da implantação do 
projeto, pelo que face às afetações que persistem, se podem classificar os mesmos como 
globalmente negativos e pouco significativos e de âmbito local. 
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Quadro 10 – Síntese de Avaliação de Impactes – Paisagem  

Paisagem Classificação 

Natureza do Impacte Negativo 

Significância Pouco Significativo 

Magnitude Baixa / Média 

Fase de ocorrência Construção / Exploração 

Duração Permanente 

Desfasamento Imediato / Médio prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Grau de Incerteza Certo 

Carácter  Minimizável 

Área de Influência Local 
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9. PATRIMÓNIO 

9.1 Enquadramento da Zona e dos Principais Impactes Negativos do Anterior 
Projeto 

A metodologia utilizada no EIA consistiu na pesquisa bibliográfica e documental da área 
de estudo e no trabalho de campo, através da prospeção arqueológica, visando 
nomeadamente a identificação de ocorrências de interesse patrimonial inéditas e a 
relocalização das já identificadas documentalmente. 
 
O local do projeto foi identificado como estando associado a um passado, inicialmente 
agrícola, e mais tarde industrial e que perdura até aos dias de hoje. 
 
As referências a esse passado industrial relacionam-se com uma antiga Saboaria, 
localizada no sítio da Arrábida, a nascente da área do projeto Sovena XXI e que de 
acordo com os registos existiria pelo menos desde o reinado de D. Sebastião, e se 
manteve em laboração até meados do séc. XX (já também com o fabrico de óleos 
associado), quando a empresa então proprietária (Macedo e Coelho) mudou as 
instalações para a fábrica que entretanto construiu em Alverca. Relacionado com esse 
passado industrial refere-se também uma fábrica de cerâmica (Fábrica de Cerâmica de 
Palença), no local de Palença de Baixo, que tendo sido implantada no séc. XIX esteve 
também em laboração até meados do séc. XX, tendo-se localizado onde estão 
atualmente as instalações da Sovena, junto aos cais do terminal portuário. 
 
A parte das instalações existentes da Sovena que se implanta a cotas superiores na 
encosta junto à base da arriba, bem como a plataforma a nascente onde se pretende 
proceder ao alargamento das instalações industriais, ocupam as zonas onde 
anteriormente se extraiu a argila para a fábrica de cerâmica. 
 
Da prospeção realizada e conforme o relatório anterior do EIA, parte da área abrangida 
pela Sovena XXI apresentava condições deficientes de visibilidade por densa vegetação 
arbustiva, correspondendo nomeadamente tal situação à zona mais a nascente, que 
abrange parte da vertente que corresponde ao flanco esquerdo da linha de água que 
passa a nascente do local e que vai ter ao local da Arrábida, onde estaria localizada a 
Saboaria. 
 
Desta prospeção, identificou-se, contudo, vestígios de construções cobertos por densa 
vegetação que poderão ter pertencido à Saboaria e que se localizam na encosta oeste da 
linha de água, a cerca de 25 m do limite nascente da área de projeto. 
 
Face ao reconhecido interesse que esta área tem, do ponto de vista da história industrial 
local e do seu património, foram assim propostas no EIA, as seguintes medidas que 
pretendem assegurar a minimização de potenciais impactes e obter um conhecimento 
mais efetivo dos vestígios identificados, os quais não serão contudo diretamente afetados 
pelo projeto: 
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Património – Síntese das Medidas de Minimização Propostas 

Vestígios de edifícios 
(possível saboaria no 
sítio da Arrábida) 

Limpeza da área e das estruturas presentes. 
Registo topográfico (plantas e alçados), fotográfico, gráfico e memória 
descritiva. 
Acompanhamento arqueológico 

Como medida geral, e tendo em conta que irão decorrer alguns 
trabalhos potencialmente geradores de impactes na vertente 
arqueológica propõe-se o acompanhamento arqueológico (por um 
arqueólogo ou equipa devidamente credenciada pela DGPC de acordo 
com as frentes de trabalho a desenvolver). O acompanhamento 
arqueológico visa sobretudo os trabalhos de escavação de terras. 
Os eventuais elementos patrimoniais identificados em fase de obra 
deverão ser alvo de um registo pormenorizado ou de trabalhos 
arqueológicos de caracterização, consoante o estabelecido pela tutela 
para cada caso. 

 
 
 
 
9.2 Alterações Efetuadas ao Projeto com Relevância para o Descritor 

Tendo presente a avaliação anterior importa referir que no âmbito do projeto reformulado 
se procedeu a uma contenção das áreas de ocupação do projeto Sovena XXI (refinaria, 
embalamento e armazenagem), que levaram a uma redução de 2 110 m2 de área 
ocupada e que tem precisamente lugar no lado nascente, na área virada para a encosta 
poente da linha de água (FIG. 35). 
 
Esta redução da área da plataforma a construir vem promover assim um maior 
afastamento ao local dos vestígios identificados (40 m, antes era efetivamente de 25m e 
não 40 m, como referenciado no EIA), conferindo uma maior segurança quanto a 
potenciais impactes diretos não identificados com a prospeção feita no EIA e garantindo 
uma maior minimização de potenciais impactes indiretos em obra. 
 
De referir que a nova localização do acesso na base da encosta, junto ao vale da linha de 
água anteriormente intervencionada para a sua implantação, corresponde a uma área já 
englobada na área do estudo do EIA, não se prevendo impactes diretos sobre o 
património conhecido. 
 
À semelhança do previsto para a restante área do projeto, a construção do acesso, terá 
também o devido acompanhamento, nomeadamente na fase referente à realização das 
escavações de terras. 
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FIG. 35 – Localização das Alterações de projeto Face ao Sítio Patrimonial Identificado no EIA 
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9.3 Avaliação de Impactes das Alterações 

9.3.1 Fase de Construção 
Mantém-se assim a avaliação de impactes do EIA a qual identifica potenciais impactes 
diretos sobre vestígios em profundidade decorrentes da realização de escavações (e não 
possíveis de identificar nesta fase dos estudos), nomeadamente na elevação que limita 
por nascente a plataforma já existente e que corresponda à parte superior da encosta 
poente que enquadra a linha de água. 
 
Estes impactes potenciais são por isso impossíveis de determinar do ponto de vista da 
sua magnitude e significância e abrangência espacial, e a ocorrerem são contudo 
permanentes, mas minimizáveis. 
 
Os restantes impactes desta fase dizem respeito a potenciais impactes indiretos sobre as 
estruturas identificadas a nascente do projeto, pelas ações da obra e que podem 
decorrer, por exemplo, da queda de material solto aquando da terraplenagem a cotas 
superiores na encosta, para a criação da plataforma da área industrial. 
 
Tenderão a ser contudo impactes localizados, permanentes se afetarem a estrutura e de 
magnitude potencial baixa e pouco significativos pelas medidas de minimização a 
introduzir em obra, em que para além do já previsto no EIA, deve proceder-se ainda à 
respetiva sinalização das estruturas. 
 
Também para a zona do acesso a implantar na base de encosta oeste da linha de água 
sobre caminho em terra batida existente deve fazer-se o acompanhamento arqueológico 
das escavações, tal como preconizou o relatório arqueológico integrado no EIA. 
 
 
 
 
9.4 Conclusão 

As alterações efetuadas no projeto contribuem para uma minimização mais efetiva de 
potenciais impactes indiretos sobre os vestígios identificados na encosta oeste da linha 
de água (possivelmente relacionados com a antiga Saboaria referenciada para o sítio da 
Arrábida), ao aumentar-se a distância do limite físico do projeto que passou para 40 m 
(quando antes era efetivamente de 25m). 
 
Das alterações efetuadas ao projeto, os impactes no descritor Património e face aos 
vestígios identificados, podem assim globalmente classificar-se de: 
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Quadro 11 – Síntese de Avaliação de Impactes – Património  

Património Classificação 

Natureza do Impacte Negativos 

Significância Pouco significativos 

Magnitude Baixa  

Fase de ocorrência Construção 

Duração Permanentes 

Desfasamento Imediato 

Reversibilidade Irreversível 

Grau de Incerteza Provável 

Carácter  Indireto 

Área de Influência Local 
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10. AVALIAÇÃO GLOBAL  

Face à avaliação atrás realizada, nos descritores ambientais, em que as alterações de 
projeto efetuadas tem especial incidência, pode concluir-se que as alterações são 
positivas e contribuem para uma efetiva minimização dos impactes negativos da anterior 
solução de projeto. 
 
Essas alterações têm especial incidência na Geologia, Recursos Hídricos Superficiais, 
Ecologia, Paisagem, Ordenamento do Território/Reserva Ecológica Nacional e ainda no 
Património e considera-se, que permitem minimizar os impactes negativos significativos e 
muito significativos identificados pela CA nos seu parecer. Todas estas alterações 
relacionam-se com os aspetos biofísicos, paisagísticos e de ordenamento da zona a que 
se procurou dar resposta na reformulação efetuada. 
 
Concluiu-se ainda da avaliação realizada no Ambiente Sonoro que o trafego associado 
ao novo acesso terá impactes negativos pouco significativos, encontrando-se os valores 
simulados dentro dos limites legais, o impacte é muito reduzido (inferior a 0,6 dB(A), no 
pior caso). 
 
Decorrente da diminuição do tráfego geral da Sovena, pelo encerramento da fábrica do 
Barreiro com a abertura da Sovena XXI, haverá também um impacte no ambiente sonoro 
local, que é positivo, embora globalmente pouco significativo 
 
Conclui-se assim que o impacte que o tráfego afeto à Sovena irá ter, quer com as 
instalações existentes que com as futuras, é muito reduzido e que será impercetível à 
grande maioria da população existente junto das vias utilizadas para acesso dos veículos.  
 
As alterações efetuadas no projeto contribuem para uma minimização mais efetiva de 
potenciais impactes indiretos sobre os vestígios identificados na encosta oeste da linha 
de água (possivelmente relacionados com a antiga Saboaria referenciada para o sítio da 
Arrábida), ao aumentar-se a distância do limite físico do projeto que passou para 40 m 
(quando antes era efetivamente de 25 m). Estão previstas medidas, tal como 
anteriormente identificado, para a caracterização e registo destes vestígios. 
 
Procedeu-se ainda a uma caracterização dos Odores, que tratando-se de uma situação 
não enquadrada na legislação e reconhecida como tal no Parecer da CA, levantou 
contudo, duvidas no âmbito da consulta pública, pelo que foi este assunto também 
analisado. O estudo realizado pela Sovena em 2014 concluiu que os níveis de incómodo 
são muito baixos e por isso perfeitamente aceitáveis. O projeto Sovena XXI não trará 
qualquer alteração das condições ao nível dos odores. 
 
Sobre os impactes negativos significativos e que punham em causa a aprovação do 
anterior projeto, faz-se seguidamente a síntese das alterações introduzidas que 
comparativamente à anterior solução de projeto, se julga assim ter agora assim 
associado impacte negativo pouco significativo ou fortemente minimizador das anteriores 
situações de impacte negativo significativo. 
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Fator Ambiental 
Principais efeitos negativos da 

anterior solução de projeto 
constantes do parecer da CA 

Alterações efetuadas no projeto para 
minimizar/evitar/compensar os principais impactes negativos 

Impacte após a nova solução de 
projeto  

PAISAGEM 

Grande adensamento de construção 
e volumetria dos edifícios na 
encosta virada ao Tejo, com uma 
intrusão visual muito notória, em 
particular sobre a margem norte e a 
zona monumental da cidade de 
Lisboa, no eixo Alcântara-Belém e 
influindo na diminuição da qualidade 
visual de toda a área, provocando 
um impacte negativo significativo 

• Alterações do layout do projeto, com novo posicionamento dos 
edifícios e redução de áreas de ocupação ao mínimo 
operacionalmente possível e integração de atividades em 
edifícios da área industrial existente: 615 m2 da área da refinaria, 
a localizar na área industrial existente (edifício de pré-tratamento 
de óleos para biodiesel que será reconfigurado); 385 m2 da área 
afeta aos 4 tanques de crús, anteriormente localizados junto à 
base da encosta montante e que agora se localizam na zona da 
antiga fábrica de extração de girassol.  

• Nova solução de projeto para o acesso que foi relocalizado, 
passando a desenvolver-se adjacentemente à linha de água e 
com a qual se estruturou uma relação de integração e de 
recuperação biofísica, da mesma, como medida compensatória 
do projeto. O acesso desenvolve-se no essencial sobre um 
caminho em terra batida na base da encosta, tendo também um 
perfil transversal mais reduzido de 10,5 m para 8,4 m. 

• Desta situação resulta uma diminuição geral de 
2 110 m2 de área de ocupação face à anterior solução de projeto. 

• Deslocação de todo o conjunto edificado para poente, evitando a 
proximidade à linha de água e às zonas de maior pendente, 
como permitiu ainda evitar a sobreposição do edifício do 
armazém com o edifício do embalamento, agora dispostos lado a 
lado, reduzindo assim muito significativamente e de forma 
expressiva, o impacto volumétrico destas construções e de todo 
o conjunto em geral, face ao cenário natural envolvente e às 
encostas que lhes servem de écran de enquadramento. 

Considera-se ter reduzido de forma 
muito importante a intrusão visual do 
projeto pela diminuição acentuada da 
sua volumetria e maior harmonização 
com a linha de alturas das 
construções existentes, de modo a 
que a sua perceção, sobretudo para 
as áreas de qualidade visual elevada 
da margem norte, seja menor e mais 
enquadrada na paisagem envolvente 
e em particular na arriba a montante. 
 
A solução preconizada procurou criar 
uma coerência de intervenção que 
responde eficazmente à alteração 
funcional agora proposta, 
prefigurando simultaneamente uma 
imagem integrada nas características 
da envolvente e a possibilidade da 
sua maior absorção visual por parte 
da paisagem recetora. 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Fator Ambiental 
Principais efeitos negativos da 

anterior solução de projeto 
constantes do parecer da CA 

Alterações efetuadas no projeto para 
minimizar/evitar/compensar os principais impactes negativos 

Impacte após a nova solução de 
projeto  

PAISAGEM 
(Cont.) 

(Cont.) 

• Redução na dimensão (comprimento) dos edifícios do armazém 
e do embalamento, como forma de aumentar a distância às 
encostas voltadas a norte e às zonas de maior sensibilidade e 
fragilidade geológica 

• Redução geral da volumetria dos edifícios e da altura exposta 
dos edifícios visualmente mais impactantes: armazém de produto 
acabado de 78,80 m para 69,00 m e refinaria de 72,30 m para 
70,30 m. 

• Nova solução de inserção do projeto na relação com as 
vertentes viradas ao Tejo, mais propriamente nas áreas de 
circulação viária, envolventes aos edifícios a nascente e a norte, 
optou-se por uma solução construtiva diferente substituindo o 
muro em betão armado, optou-se por uma laje “solta” apoiada 
em pilares circulares, rematada pelos elementos de uma grande 
grelha metálica, que se irá revestir com vegetação adequada a 
este fim, deixando antever pontualmente o desenvolvimento do 
terreno natural, procurando-se desta forma e com uma reduzida 
mobilização de terras, rematar e pousar no terreno de forma 
menos intrusiva. 

• Tratamento plástico dos edifícios baseado na definição e criação 
de diferentes superfícies e planos, com diferentes cores e 
texturas, podendo alguns suportar soluções de paredes “verdes” 
plantadas com vegetação trepadeira e decumbente, suportadas 
e suspensas em grelhas e treliças metálicas (Projeto de 
Paisagismo e Estudo Cromático dos Edifícios) 

Considera-se assim que o impacte 
global após a alteração efetuada é 
Negativo e Pouco Significativo, 
sobretudo para os recetores mais 
afastados, na margem norte e 
ponte. Pontualmente e para os 
recetores próximos, como são os 
recetores esporádicos da Pousada da 
Juventude poderá considerar-se a 
alteração mais impactante, embora 
como a mesma se faz na 
continuidade das instalações 
existentes, não introduz grande 
alteração na leitura da paisagem. 

(Cont.) 
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Fator Ambiental 
Principais efeitos negativos da 

anterior solução de projeto 
constantes do parecer da CA 

Alterações efetuadas no projeto para 
minimizar/evitar/compensar os principais impactes negativos 

Impacte após a nova solução de 
projeto  

RECURSOS HÍDRICOS / 
ECOLOGIA 

Interferência direta com uma linha 
de água, que drena diretamente 
para o Tejo através da 
artificialização de parte do seu troço 
para a implantação do novo acesso 
e cuja ação é contraditória com os 
objetivos definidos na Lei da Água, 
quanto à conservação e reabilitação 
da rede hidrográfica. Considerou-se 
por isso um impacte negativo, 
significativo. 

• Alteração da localização do acesso, com a sua deslocação para 
a vertente poente da linha de água, aproveitando para o efeito a 
faixa onde se desenvolve um caminho em terra batida que 
culmina na área de projeto e que atualmente serve também de 
acesso às hortas informais que ocorrem nesse lado da encosta 
virada ao Tejo.  

• A linha de água já não será canalizada, como no anterior projeto, 
mantendo integralmente a céu aberto e sendo agora alvo, como 
medida compensatória, de um projeto de recuperação biofísica, 
como medida de compensação do projeto. 

• A largura da via foi reduzida de 10,5m para 8,4m. 
• O projeto do acesso contempla a proteção da margem poente da 

linha de água através da implantação de muro de gabião para 
suporte e remate das terras e do arruamento, permitindo também 
desenhar um visual mais naturalizado na relação com as 
margens da linha de água. Esta solução de projeto faz-se em 
articulação com a medida compensatória que se propõe para a 
recuperação biofísica da linha de água. 

• A implantação do muro de betão na encosta oeste, substituindo o 
talude escavação permite reduzir substancialmente a afetação 
da encosta e das unidades ecológicas existentes na encosta, 
apesar do impacte sobre as mesmas ser pouco significativo. 

• Foram ainda contempladas medidas de minimização que 
pretendem contribuir para a manutenção da conetividade 
ecológica transversal à via, com introdução de passagens 
hidráulicas e de passagens de fauna ao longo do traçado da via, 
caleiras ao longo da via para encaminhamento da herpetofauna 
e mamíferos de menor porte e a vegetação na envolvente das 
passagens e ao longo das bermas. 

• A implantação do acesso faz-se também num processo de 
articulação com a linha de água e de implantação simultânea de 
medidas compensatórias tendo em conta o atual estudo de 
grande erosão do leito dominância de espécies infestantes na 
galeria ripícola e necessidade de limpeza pela grande deposição 
de resíduos. 

As alterações de projeto revelam-se 
positivas para o local sobretudo, por 
se deixar de interferir com um habitat 
de interesse (linha de água) que 
assume também funções de 
conetividade ecológica na ligação 
com o Rio Tejo.  
Por outro lado, as medidas de 
requalificação da linha de água em 
articulação com o novo 
posicionamento do acesso e das 
medidas de minimização já integradas 
no projeto, contribuem globalmente 
para a minimização dos impactes da 
sua implantação, pelo que face às 
afetações que persistem (em geral 
sobre unidades maioritariamente sem 
grande valor ecológico), se podem 
classificar os mesmos como 
globalmente negativos e pouco 
significativos e de âmbito local. 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Fator Ambiental 
Principais efeitos negativos da 

anterior solução de projeto 
constantes do parecer da CA 

Alterações efetuadas no projeto para 
minimizar/evitar/compensar os principais impactes negativos 

Impacte após a nova solução de 
projeto  

ORDENAMENTO / RESERVA 
ECOLÓGICA NACIONAL / 
GEOLOGIA 

Um dos aspetos de impacte 
negativo significativo do projeto 
decorre da sua inserção num 
contexto geológico e 
geomorfológico especifico, com uma 
escarpa a montante e a arriba 
ribeirinha, a jusante, e onde os 
indícios de instabilidade de 
vertentes estão presentes, 
considerando a CA que algumas 
componentes de projeto poderão 
agravar esses fenómenos de 
instabilidade e pondo ainda em 
causa a segurança das instalações 
e das pessoas. 
Considera com impacte negativo 
significativo a ocupação de áreas 
classificadas como REN, com 
afetação de algumas das suas 
principais funções, nomeadamente: 
• das funções ecológicas da linha 

de água presente no local, dada 
a artificialização prevista pelo 
entubamento de parte do seu 
traçado; 

• na instabilidade das vertentes 
com situações potencialmente 
negativas e geradoras de risco 
para essas mesmas áreas e para 
as pessoas e bens, pela 
localização de componentes de 
projeto em áreas de potencial 
maior vulnerabilidade. 

• Redução dos riscos geológicos com o máximo afastamento das 
instalações à arriba norte virada ao Tejo, bem como, da vertente 
da linha de água a nascente. As instalações do novo projeto 
foram organizadas para que ocupassem a menor área possível e 
algumas valências foram localizadas no espaço da área 
industrial, caso da refinaria e dos tanques de crús. 

• A zona junto à base dos depósitos de vertente da escarpa foi 
deixada livre e será rematada por um muro de contenção em 
betão armado, ao longo do arruamento de acesso desde a cota 
de chegada (49,80), até à cota da plataforma das atuais 
instalações (42,80), de modo a manter uma faixa de proteção 
para retenção de eventuais materiais que venham a cair. No 
tardoz do muro, a zona até à base da encosta será plantada por 
maciço arbóreo com espécies da flora mediterrânica que para 
além do enquadramento paisagístico contribui para o 
enxugamento dos solos e ajuda a promover a consolidação dos 
solos. 

• Para reduzir a intervenção na arriba virada ao Tejo, a solução 
construtiva da plataforma que margina os edifícios industriais e 
que constituirá áreas de circulação (norte e nascente) foi 
alterada, tendo no lugar do muro em betão armado, se proposto 
uma laje “solta”, apoiada em pilares circulares. Esta forma de 
intervenção na arriba muito menos intrusiva que a anterior, será 
devidamente enquadrada paisagisticamente, com a implantação 
de grelha de cor neutra desde a plataforma até à base do 
terreno, permitindo com o seu posterior recobrimento por 
vegetação, disfarçar a intervenção, através da criação de uma 
“parede” verde através de plantas trepadeiras e decumbentes. 

• As fundações da zona das instalações industriais serão de tipo 
indireto apoiadas nas formações a maior profundidade, de 
melhores características geotécnicas e que permitem mobilizar 
em profundidade, a capacidade de carga adequada dos terrenos 
de fundação das estruturas a construir e diminuir assim também 
os riscos de instabilidade no próprio modelado. 

As alterações de projeto revelam-se 
positivas, permitindo retificar as 
situações de impacte negativo mais 
significativo, de modo, a reduzir os 
impactes nas funções ecológicas da 
REN e poder contribuir, de uma forma 
compensatória sobre os impactes 
causados e o equilíbrio biofísico da 
zona. 
 
Por outro lado, as medidas que se 
propõe para a valorização da linha de 
água em articulação com o novo 
posicionamento do acesso e das 
medidas de minimização já 
integradas, contribuem globalmente 
para a minimização dos impactes da 
implantação do projeto, pelo que face 
às afetações que persistem, se 
podem classificar os mesmos como 
globalmente negativos e pouco 
significativos e de âmbito local. 
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Fator Ambiental 
Principais efeitos negativos da 

anterior solução de projeto 
constantes do parecer da CA 

Alterações efetuadas no projeto para 
minimizar/evitar/compensar os principais impactes negativos 

Impacte após a nova solução de 
projeto  

ORDENAMENTO / RESERVA 
ECOLÓGICA NACIONAL / 
GEOLOGIA 
(Cont.) 

(Cont.) 

• Os novos silos, implicando o corte da base dos depósitos de 
vertente referente à escarpa que se posiciona a montante, terão 
no seu tardoz um muro de contenção em betão, que assegura a 
proteção das instalações contra os efeitos da meteorização. 
Preconizam-se também fundações indiretas e nas camadas mais 
profundas, geotecnicamente favoráveis, de modo a transmitir os 
esforços às camadas de terreno firme.  

• Na zona da subestação e por forma a resistir e acomodar 
eventuais desprendimentos de blocos ou deslizamentos da base 
da encosta e promover a segurança acrescida da instalação será 
implantado um muro de suporte. 

• Relativamente às funções desempenhadas pela linha de água 
presente no local e que drena para o Tejo, será assegurada a 
continuidade do seu escoamento no leito natural e a céu aberto, 
uma vez que a localização do acesso foi alterada, deixando de 
haver qualquer intervenção direta sobre a linha de água. O 
acesso desenvolve-se agora na encosta, ao longo de um 
caminho de terra batida existente.  
Do lado da encosta e para reduzir a sua afetação com os taludes 
de escavação que seriam criados para a implantação da via, 
optou-se por colocar um muro de betão com sapata para o lado 
do arruamento e de reduzida altura que será enquadrado 
paisagisticamente por sebe arbustiva no topo. 
Do lado da linha de água e em articulação com a medida 
compensatória que se propõe para a recuperação biofísica da 
mesma, promoveu-se uma solução de muro de gabião para 
suporte e remate das terras e do arruamento, permitindo também 
desenhar um visual mais naturalizado na relação com as 
margens da linha de água.  

• Complementarmente e de modo a reabilitar ambientalmente esta 
linha de água, atualmente afetada pela deposição de resíduos e 
colonizada por vegetação infestante (caniços), ir-se-á promover, 
como medida compensatória do projeto, a sua recuperação 
biofísica através da limpeza e plantação de espécies autóctones 
e típicas das linhas de água que ajudem também a reduzir a 
forte erosão que os taludes da mesma apresentam. 

(Cont.) 
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CAPÍTULO 4 – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE 
IMPACTES AMBIENTAIS 
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1. INTRODUÇÃO 

Em função da identificação e avaliação de impactes decorrentes da análise da nova 
solução de projeto e da sua relação com a área de implantação, apresentam-se neste 
capítulo a síntese das medidas de interesse para a minimização ou potenciação 
/compensação dos impactes identificados. 
 
Refira-se que este capítulo foi reformulado e reestruturado, tanto pela alteração do 
projeto, como para dar resposta aos atuais requisitos da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA), nomeadamente no que se refere à sistematização das designadas 
Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção aplicáveis a projeto. 
 
A definição de medidas de minimização de impactes desdobra-se assim em três objetivos 
ou momentos fundamentais: evitar os impactes; minimizar os impactes não evitáveis; 
compensar os impactes não evitáveis ou minimizáveis. 
 
Estas medidas são apresentadas da seguinte forma: 
 

• Medidas de carácter geral respeitantes à fase de construção e que consistem num 
conjunto de boas práticas ambientais, a ser tomado em consideração pelo 
adjudicatário da Obra / Dono de Obra, e que integram as Medidas de Minimização 
Gerais da Fase de Construção, definidas pela Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) para esta fase dos projetos; 
 

• Medidas específicas em relação a alguns dos descritores analisados no EIA e 
Aditamentos, que decorrem da avaliação específica efetuada face à relação do 
projeto com o local. Estas medidas repartem-se entre as medidas integradas no 
projeto e as medidas para as fases de construção, de exploração e de 
desativação. 

 
 
 
 
2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE GESTÃO AMBIENTAL 

2.1 Medidas de Carácter Geral 

No Quadro 12 apresenta-se a listagem das medidas de minimização de carácter geral a 
adotar durante a fase de construção. Estas medidas encontram-se estruturadas de 
acordo com a Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção disponível 
no sítio da internet da APA, com os ajustes que se entenderam necessários face à 
especificidade do projeto. 
 
 
  



   
 

Sovena XXI – Ensilagem, Refinaria, Embalamento, Armazenagem de Produto Acabado, 
Armazenagem de Óleos Vegetais e Azeites (Reformulação do Estudo Prévio) 

Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto Estudo de Impacte Ambiental (Aditamento 3) 
Fevereiro 2015  

Rev.01 

166

 
Quadro 12 – Medidas de Carácter Geral 

Numeração da 
Medida Geral (MG) Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras 

1 

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os 
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras 
relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às 
medidas de minimização a implementar, designadamente normas e 
cuidados a ter no decurso dos trabalhos, com particular destaque para a 
prevenção da contaminação dos solos e águas, restrição de áreas de 
intervenção e preservação do meio natural. 

3 

2 

Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo 
planeamento da execução de todos os elementos das obras e identificação 
e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da 
execução das obras, e respetiva calendarização. Este PGA deverá incluir 
um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras. Deve ser elaborado 
pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da empreitada, 
devendo o empreiteiro proceder ao seu desenvolvimento e concretização;  
ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da 
obra e desde que previamente sujeito à aprovação do dono da obra. As 
medidas apresentadas para a fase de execução da obra e para a fase final 
de execução da obra devem ser incluídas no PGA a apresentar e sem 
prejuízo de outras que se venham a verificar necessárias. 

6 

Fase de Execução da Obra 

Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais 

3 

Os estaleiros, depósitos provisórios e parques de materiais devem 
localizar-se no interior da área de intervenção ou em áreas degradadas e 
já impermeabilizadas; devendo ser privilegiados locais de declive reduzido 
e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras 
e abertura de acessos.  
Quando não coincidentes com a própria área de projeto, não devem ser 
ocupadas: 
• Áreas do domínio hídrico, áreas inundáveis e áreas de drenagem 

natural; 
• Locais mais sensíveis do ponto de vista geotécnico, da presença de 

habitats e paisagístico;  
• Áreas turísticas ou dos vestígios patrimoniais existentes.  

7 

4 

O estaleiro e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a 
legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu 
normal funcionamento e garantir um melhor enquadramento paisagístico e 
atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e 
respetiva integração na área envolvente. 

8 
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(cont.) 

Numeração da 
Medida Geral (MG) Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Desmatação, Limpeza e Decapagem de Solos 

5 

As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza 
e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente 
indispensáveis para a execução da obra. Especial atenção deve ser dada 
à zona da linha de água e áreas contíguas ao Rio Tejo. 

9 

6 
Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem 
da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior 
reutilização em áreas afetadas pela obra. 

10 

7 

Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património 
arqueológico deve-se efetuar o acompanhamento arqueológico das ações 
de desmatação e proceder a prospeção arqueológica das áreas cuja 
visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da caracterização da situação 
de referência. 

12 

Escavações e Movimentação de Terras 

8 

Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património 
arqueológico deve-se efetuar o acompanhamento arqueológico de todas 
as ações que impliquem a movimentação dos solos, nomeadamente 
escavações e aterros, que possam afetar o património arqueológico. 

13 

9 
Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os 
solos estejam decapados e limpos, evitando repetição de ações sobre as 
mesmas áreas. 

14 

10 

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e 
movimentação de terras de forma a minimizar a exposição dos solos nos 
períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o 
transporte sólido.  

15 

11 

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos 
de elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções 
para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo 
deslizamento. 

16 

12 

Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações 
como material de aterro e na recuperação e modelação das áreas 
degradadas, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a 
transportar para fora da área de intervenção). 

17 

13 Os produtos de escavação em excesso, devem ser armazenados em 
locais com características adequadas para depósito. 18 

14 

Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de 
contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a 
contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados 
para destino final adequado. 

19 

15 
Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua 
proteção e estabilização biológica ou cobertura. As pilhas de terras devem 
ter uma altura que garanta a sua estabilidade. 

20 
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(cont.) 

Numeração da 
Medida Geral (MG) Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Escavações e Movimentação de Terras (Cont.) 

16 

Na seleção do depósito final das terras sobrantes, que deverá estar 
autorizado/licenciado pelas entidades competentes, devem excluir-se as 
seguintes áreas:  
• Áreas do domínio hídrico;  
• Áreas inundáveis;  
• Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada 

infiltração);  
• Perímetros de proteção de captações;  
• Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da 

Reserva Ecológica Nacional (REN)  
• Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da 

conservação da natureza;  
• Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna 

protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;  
• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  
• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  
• Áreas de ocupação agrícola;  
• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  
• Zonas de proteção do património. 
Sempre que viável as terras sobrantes deverão ser reutilizadas em outras 
obras próximas, desde que licenciadas, ou na recuperação paisagística de 
pedreiras que tenham projeto especifico aprovado.  

21 

Construção e Reabilitação de Acessos 

17 

Privilegiar o uso de caminhos já existentes e o caminho a construir no 
âmbito do projeto para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário 
proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos 
existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as 
alterações na ocupação do solo devido a terraplenagens fora das zonas 
que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. Não deverá haver 
interferência com as zonas com ocupação mais sensível (linhas de águas 
áreas com coberto vegetal e habitats). 

23 

18 
Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização 
de obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a 
minimização das perturbações nas atividades das populações. 

24 

19 
Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto 
não fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal 
utilização por parte da população local. 

25 

20 
Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, 
submeter previamente os respetivos planos de alteração à entidade 
competente, para autorização. 

26 

21 
Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a 
evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, 
quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

27 
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(cont.) 

Numeração da 
Medida Geral (MG) Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 
Gerais da Lista 

da Agência 
Portuguesa do 

Ambiente (APA) 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

22 

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para 
proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para os estaleiros, 
das terras a depósito e/ou materiais excedentários a levar para destino 
adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados 
populacionais e junto a recetores sensíveis. 

28 

23 
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável (como é o caso), 
deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a 
emissão de poeiras. 

29 

24 
Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo 
particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a 
impedir a dispersão de poeiras. 

30 

25 Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os 
equipamentos que originem o menor ruído possível. 31 

26 
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que 
apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável e 
que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

32 

27 

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas, 
equipamentos e veículos afetos à obra, de forma a manter as normais 
condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões 
gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a 
dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

33 

28 
Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade 
de habitações sejam realizadas no período diurno e nos dias úteis, de 
acordo com a legislação em vigor. 

34 

29 

Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os 
períodos secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos 
utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, 
acumulação e ressuspensão de poeiras. 

37 

30 
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a 
via pública deverá ser feita de forma a evitar a sua afetação por 
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.  

38 

31 

Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e 
edifícios, e a instalação de sistemas de insonorização dos equipamentos 
e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo a 
garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do 
Ruído. 

39 
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Numeração da 
Medida Geral (MG) Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 
Gerais da Lista 

da Agência 
Portuguesa do 

Ambiente (APA) 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

32 

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando 
todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua 
identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de 
Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a 
identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos 
de resíduos. 

40 

33 

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, 
de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em 
vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais 
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda 
que provisória, nas margens e leitos de linhas de água e zonas de máxima 
infiltração. 

41 

34 São proibidas queimas a céu aberto. 42 

35 

Os resíduos produzidos nas áreas sociais dos estaleiros e equiparáveis a 
resíduos urbanos devem ser depositados em contentores especificamente 
destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem 
das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

43 

36 

Em especial nos casos de remodelação de obras existentes, como é o 
caso da Refinaria, os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a 
resíduos industriais banais (RIB) devem ser desmontados, triados e 
separados nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, 
valorizados. 

44 

37 
Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser 
armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio 
a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

45 

38 
Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e 
respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de 
resíduos. 

46 

39 

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos 
provenientes dos estaleiros, de acordo com a legislação em vigor – ligação 
ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas 
estanques e posteriormente encaminhados para tratamento. 

47 

40 

A zona de armazenamento de produtos perigosos e o parque de 
estacionamento de viaturas devem ser drenados para uma bacia de 
retenção, impermeabilizada e isolada das redes de drenagem natural e 
pluvial que seja instalada, de forma a evitar que os derrames acidentais de 
óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e 
as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador 
de hidrocarbonetos. 

48 

41 

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve 
proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio 
de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio 
para destino final ou recolha por operador licenciado. 

49 
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Numeração da 
Medida Geral (MG) Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 
Gerais da Lista 

da Agência 
Portuguesa do 

Ambiente (APA) 

Fase Final da Execução das Obras 

42 

Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da 
obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os 
equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. 
Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das 
condições existentes antes do início dos trabalhos. 

50 

43 
Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos 
locais em obra, assim como os pavimentos que tenham eventualmente 
sido afetados ou destruídos. 

51 

44 
Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, 
equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas 
adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra. 

52 

45 Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 
drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construção. 53 

 
 
 
 
2.2 Medidas de Minimização Específicas 

A seguir apresenta-se uma listagem das medidas de minimização em relação a alguns 
dos descritores analisados no EIA, Aditamentos anteriores e no presente Aditamento e 
que decorrem da avaliação específica efetuada face à relação do projeto com o local. 
Como já referido, estas medidas repartem-se entre as medidas integradas no projeto e as 
medidas para a fase de construção, de exploração e de desativação. 
 
 
 
2.2.1 Medidas Integradas no Projeto (Estudo Prévio) 
2.2.1.1 Geologia 
FP 1 – Redução dos riscos geológicos com o máximo afastamento das instalações à 
arriba norte virada ao Tejo, bem como, da vertente da linha de água a nascente. As 
instalações do novo projeto foram organizadas para que ocupassem a menor área 
possível e algumas valências foram localizadas no espaço da área industrial, caso da 
refinaria e dos tanques de crús. 
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FP 2 – A zona junto à base dos depósitos de vertente da escarpa foi deixada livre e será 
rematada por um muro de contenção em betão armado, ao longo do arruamento de 
acesso desde a cota de chegada (49,80), até à cota da plataforma das atuais instalações 
(42,80), de modo a manter uma faixa de proteção para retenção de eventuais materiais 
que venham a cair. 
 
No tardoz do muro, a zona até à base da encosta será plantada por maciço arbóreo com 
espécies da flora mediterrânica que para além do enquadramento paisagístico contribui 
para o enxugamento dos solos e ajuda a promover a consolidação dos solos. 
 
 
FP 3 – Para reduzir a intervenção na arriba virada ao Tejo, a solução construtiva da 
plataforma que margina os edifícios industriais e que constituirá áreas de circulação 
(norte e nascente) foi alterada, tendo no lugar do muro em betão armado, se proposto 
uma laje “solta”, apoiada em pilares circulares, rematada pelos elementos de uma grelha 
metálica que se irá aos poucos deixar invadir pela vegetação, deixando antever 
pontualmente o desenvolvimento do terreno natural, e procurando-se desta forma e com 
uma reduzida mobilização de terras, rematar e pousar no terreno de forma menos 
intrusiva. 
 
Esta forma de intervenção na arriba muito menos intrusiva que a anterior, será 
devidamente enquadrada paisagisticamente, com a implantação de grelha de cor neutra 
desde a plataforma até à base do terreno, permitindo com o seu posterior recobrimento 
por vegetação, disfarçar a intervenção, através da criação de uma “parede” verde através 
de plantas trepadeiras e decumbentes. 
 
 
FP 4 – As fundações da zona das instalações industriais serão de tipo indireto através de 
micro-estacas, estacas ou jet-grounding apoiadas na zona geotécnica 1, correspondente 
às formações a maior profundidade, de melhores características geotécnicas e que 
permitem mobilizar em profundidade, a capacidade de carga adequada dos terrenos de 
fundação das estruturas a construir e diminuir assim também os riscos de instabilidade no 
próprio modelado. 
 
 
FP 5 – Os novos silos, implicando o corte da base dos depósitos de vertente referente à 
escarpa que se posiciona a montante, terão no seu tardoz um muro de contenção em 
betão, que assegura a proteção das instalações contra os efeitos da meteorização, 
conforme recomendado pelo Estudo Geológico – Geotécnico. 
 
Preconizam-se também fundações indiretas e nas camadas mais profundas, 
geotecnicamente favoráveis, de modo a transmitir os esforços às camadas de terreno 
firme.  
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FP 6 – Na zona da subestação e por forma a resistir e acomodar eventuais 
desprendimentos de blocos ou deslizamentos da base da encosta e promover a 
segurança acrescida da instalação será implantado um muro de suporte. 
 
Caso as tensões sugeridas não sejam compatíveis com as exigências das estruturas 
previstas, a fundação destes muros deverá ser indireta, situação a avaliar contudo 
posteriormente.  
 
 
FP 7 – O traçado da via de acesso passou para a encosta poente da linha de água, 
sobrepondo-o o mais possível a um caminho em terra batida existente, embora com um 
perfil mais alargado (8,4 m) mas mais reduzido face ao anterior projeto (10,5 m), tendo-se 
ainda optado por baixar a cota de chegada à zona do primeiro edifício, como forma de 
aproximar o mais possível as cotas do seu perfil longitudinal ao perfil natural do terreno e 
reduzir o movimento de terras. 
 
Do lado da encosta e para reduzir a sua afetação com os taludes de escavação que 
seriam criados para a implantação da via, optou-se por colocar um muro de betão com 
sapata para o lado do arruamento e de reduzida altura que será enquadrado 
paisagisticamente por sebe arbustiva no seu topo, do lado da encosta. 
 
Do lado da linha de água e em articulação com a medida compensatória que se propõe 
para a recuperação biofísica da mesma, promoveu-se uma solução de muro de gabião 
para suporte e remate das terras e do arruamento, permitindo também desenhar um 
visual mais naturalizado na relação com as margens da linha de água.  
 
 
 
2.2.1.2 Recursos Hídricos 
FP 8 – Os locais onde se procede à armazenagem de matérias-primas e/ou resíduos são 
providos de caleiras de retenção conducentes a um tanque de retenção, para onde são 
enviados os líquidos em caso de derrames.  
 
 
FP 9 – Nos locais de armazenagem, o solo está impermeabilizado e com um sistema de 
recolha de fugas ou derrames (colocação de caleiras de drenagem). Estas áreas estão 
vedadas e devidamente identificadas para que, em caso de fuga, possam ser contidos os 
produtos poluentes. 
 
 
FP 10 – Foram previstos dois pontos de rejeição de águas,P1 e P2, na linha de água a 
nascente e no Rio Tejo, de forma a garantir a proteção do terreno natural em função das 
características do escoamento e a evitar a ocorrência de eventuais fenómenos de erosão. 
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FP 11 – As águas pluviais potencialmente contaminadas com óleos e gorduras serão 
tratadas em separador de gorduras, enquanto que as águas residuais domésticas serão 
tratadas em ETAR compacta com reator de oxidação total complementado com pré-
tratamento de gradagem em tamisador e desinfeção final por hipoclorito de sódio. 
 
Refira-se, no entanto, que quanto às águas residuais domésticas está ainda em análise, 
em articulação com o SMAS, a possibilidade de ligação ao sistema público, 
nomeadamente à ETAR de Valdeão, com recurso a estação elevatória, que será a 
solução preferencial. 
 
Simultaneamente está também em estudo a possibilidade de ligar os efluentes tratados 
na ETAR compacta à ETARI para tratamento complementar, antes da descarga no meio 
natural, tal como atualmente feito com as seis ETAR compactas existentes na Sovena 
Oilseeds.  
 
 
FP 12 – O projeto do acesso contempla a proteção da margem poente da linha de água 
através da implantação de muro de gabião para suporte e remate das terras e do 
arruamento, permitindo também desenhar um visual mais naturalizado na relação com as 
margens da linha de água. Esta solução de projeto faz-se em articulação com a medida 
compensatória que se propõe para a recuperação biofísica da linha de água.  
 
Estão também previstas três passagens hidráulicas ao longo do acesso que asseguram a 
drenagem transversal da encosta para a linha de água e simultaneamente a conetividade 
ecológica da zona. 
 
 
 
2.2.1.3 Qualidade do Ar 
FP 13 – Embora ainda não apresentado nesta fase de estudo prévio, a caldeira da 
refinaria a dimensionar em fase de projeto de execução, utilizará como combustível o gás 
natural, e a chaminé será também dimensionada de acordo com os requisitos legais e 
normas aplicáveis.  
 
 
 
2.2.1.4 Ambiente Sonoro 
FP 14 – Os equipamentos previstos para as diferentes instalações (refinaria, 
embalamento, subestação, etc.) asseguram o cumprimento dos níveis de ruído no 
exterior das instalações, estando tal situação comprovada nas simulações de ruido 
realizadas no EIA. 
 
O ruido cumulativo com o ruido das instalações fabris existentes e do trafego associado 
foi também simulado, cumprindo-se com os limites legais definidos para a zona. 
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2.2.1.5 Solos, Ocupação dos Solos e Capacidade de Uso dos Solos 
FP 15 – A área de desenvolvimento do projeto foi reduzida ao mínimo necessário à 
viabilidade do projeto, por via da passagem de instalações para o interior do perímetro 
industrial existente, uma reformulação do layout geral com uma disposição de edifícios 
que procurou também a atenuar os impactes visuais e da volumetria dos edifícios. A via 
de acesso foi posicionada na encosta aproveitando um caminho existente em terra 
batida. 
 
 
FP 16 – O projeto de paisagismo cujas linhas gerais foram apresentadas permitirá 
sublinhar o carácter dos elementos pré-existentes, servindo como espaço de articulação 
com o tecido urbano/ industrial, e a paisagem envolvente, contribuindo também para a 
fixação dos solos nas zonas naturais intervencionadas, como são a base das encostas. 
 
 
 
2.2.1.6 Ecologia 
FP 17 – O projeto para o acesso foi relocalizado, passando a desenvolver-se 
adjacentemente à linha de água, fazendo-se sobre na encosta poente sobre um caminho 
de terra batida existente, e sendo o alargamento necessário feito para o lado da encosta.  
 
A linha de água já não será canalizada, como no anterior projeto, mantendo 
integralmente a céu aberto e sendo agora alvo, como medida compensatória, de um 
projeto de recuperação biofísica, como medida de compensação do projeto. 
 
 
FP 18 – Para o posicionamento da via de acesso na base da encosta, preconizam-se 
estruturas que permitam o atravessamento da via pela fauna, com passagens de fauna, a 
existência de caleiras ao longo da via para encaminhamento da herpetofauna e 
mamíferos de menor porte e a vegetação na envolvente das passagens e ao longo das 
bermas. 
 
Face ao reduzido tráfego previsto, que será predominantemente diurno (e com um 
máximo de 4,7 carros por hora, no período das 20 às 23 horas) e a velocidades não 
superiores a 50 km, não se justifica a colocação de uma vedação ao longo da via, 
estando no entanto prevista o encaminhamento da fauna para as passagens através de 
sebes de vegetação 
 
No caso da PH3/PF, que se insere num troço do acesso onde a topografia da encosta 
oeste não permite a inserção direta da passagem sem recorrer a grandes escavações, 
optou-se por criar um encaminhamento através de pequenos socalcos em muretes de 
paliçadas de madeira, plantados com vegetação mediterrânica, que sendo uma técnica 
não intrusiva permitirá uma integração fácil e rápida deste corredor de fauna. 
 
A fuga dos animais que fiquem na via está perfeitamente salvaguarda pela inexistência 
de barreiras na berma direita (apenas existindo o passeio), dirigindo-os para as margens 
da linha de água e/ou para as entradas das passagens nesta berma. 
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FP 19 – A redução da plataforma de 10,5 m para 8,4 m e a implantação do muro de 
betão na encosta oeste permitem reduzir substancialmente a afetação das unidades 
ecológicas existentes na encosta, apesar do impacte sobre as mesmas ser pouco 
significativo.  
 
No caso da berma direita (Este), o muro de gabiões permite favorecer a articulação desta 
estrutura de suporte com o terreno natural adjacente (margens da linha de água) e 
integrá-la na proposta de intervenção para a requalificação da linha de água. O canavial 
existente será removido, o que terá impactes positivos para a renovação da galeria 
ripícola. 
 
 
 
2.2.1.7 Paisagem 
FP 20 – Minimização da intrusão visual na paisagem através de uma nova solução de 
layout e de arquitetura, com redução da área de ocupação, volumetria e altura exposta 
dos edifícios. 
 
O conjunto edificado foi deslocado para poente, evitando a proximidade à linha de água e 
às zonas de maior pendente, e evitou-se a sobreposição do edifício do armazém com o 
edifício do embalamento, agora dispostos lado a lado, reduzindo assim muito 
significativamente o impacto volumétrico destas construções e de todo o conjunto em 
geral, face ao cenário natural envolvente e às encostas que lhes servem de écran de 
enquadramento. 
 
Houve ainda a redução na dimensão (comprimento) dos edifícios do armazém e do 
embalamento, como forma de aumentar a distância às encostas voltadas a norte e às 
zonas de maior sensibilidade e fragilidade geológica. 
 
 
FP 21 – A redução do volume foi também reforçada por um tratamento plástico dos 
edifícios baseado na definição e criação de diferentes superfícies e planos, com 
diferentes cores e texturas, podendo alguns suportar soluções de paredes “verdes” 
plantadas com vegetação trepadeira e decumbente, suportadas e suspensas em grelhas 
e treliças metálicas. 
 
Na envolvente dos edifícios, com particular atenção ao lado norte, criaram-se grandes 
bolsas arbóreo/arbustivas, que atenuam a presença do novo edificado de quem o avista 
do exterior, quer de quem está em Lisboa, quer de quem faz a travessia da ponte. 
 
Nas áreas de circulação viária, envolventes aos edifícios a nascente, a solução 
construtiva para minimização dos impactes na geologia e na paisagem, substituindo o 
muro em betão armado por uma laje “solta” apoiada em pilares circulares, será rematada 
pelos elementos de uma grande grelha metálica, que se irá revestir com vegetação 
adequada, enquadrando-a paisagisticamente. 
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FP 22 – Desenvolvimento das linhas gerais do Projeto de Paisagismo com inserção de 
espécies autóctones (mata paraclimácica mediterrânica) ao longo do edificado, do acesso 
e da linha de água que permitem garantir um “continuum naturale”, integrando-se na 
vegetação já existente. 
 
 
FP 23 – Desenvolvimento das linhas gerais do Estudo Cromático para as instalações em 
articulação com o Paisagismo. 
 
 
 
2.2.1.8 Ordenamento do Território e Condicionantes  
FP 24 – No projeto foram introduzidas medidas para a salvaguarda da preservação dos 
valores naturais fundamentais, bem como a preservação e mitigação de riscos para 
pessoas e bens, tendo em conta a inserção do projeto em área da Reserva ecológica 
Nacional, as quais se relacionam com as medidas de projeto já referidas na Geologia, 
Recursos Hídricos e Ecologia: 
 

-  Relativamente às funções desempenhadas pela linha de água presente no local e 
que drena para o Tejo, será assegurada a continuidade do seu escoamento no 
leito natural e a céu aberto, uma vez que a localização do acesso foi alterada, 
deixando de haver qualquer intervenção direta sobre a linha de água. O acesso 
desenvolve-se agora na encosta, ao longo de um caminho de terra batida 
existente e paralelo à linha de água.  

 No projeto do acesso foram também contempladas medidas de minimização que 
pretendem contribuir para a manutenção da conetividade ecológica transversal à 
via, com introdução de passagens hidráulicas e de passagens de fauna ao longo 
do traçado da via. 

 Complementarmente e de modo a reabilitar ambientalmente esta linha de água, 
atualmente afetada pela deposição de resíduos e com a dominância do canavial e 
silvado ao longo do seu traçado, propõe-se como medida compensatória do 
projeto, a recuperação biofísica através da limpeza e plantação de espécies 
autóctones e típicas das linhas de água que ajudem também a reduzir a forte 
erosão que os taludes da mesma apresentam. 

-  Relativamente às áreas com risco de erosão e face às encostas promoveu-se a 
diminuição de potenciais situações de instabilidade nas mesmas, bem como, na 
promoção de uma maior segurança das próprias instalações industriais, conforme 
as medidas referidas no descritor Geologia que no essencial, são: deslocação de 
componentes do projeto de zonas potencialmente mais vulneráveis para o interior 
da zona industrial, medidas de proteção; novas soluções de fundação / 
estabilidade das vertentes viradas ao Tejo e à linha de água e medidas de 
proteção às instalações através de muros de suporte a colocar no tardoz das 
instalações com enquadramento. No tardoz do muro, a zona até à base da 
encosta será plantada por maciço arbóreo com espécies da flora mediterrânica 
que para além do enquadramento paisagístico contribui para o enxugamento dos 
solos e ajuda a promover a consolidação dos solos. 
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2.2.1.9 Socioeconomia  
FP 25 – O projeto prevê a contratação de 135 novos trabalhadores (65 diretos e 70 
indiretos) no concelho de Almada, para além dos 115 que serão transferidos do Barreiro. 
 
 
 
2.2.1.10 Património 
FP 26 – A redução da área da plataforma a construir para as instalações industriais 
promoveu um maior afastamento ao local dos vestígios patrimoniais afetados (40 m), 
conferindo uma maior segurança quanto a potenciais impactes diretos não identificados 
com a prospeção feita no EIA e garantindo uma maior minimização de potenciais 
impactes indiretos em obra. 
 
 
 
 
2.2.2 Medidas para o Projeto de Execução 
Para a fase de projeto de Execução devem ser elaborados os Projetos de Integração 
Paisagística das Instalações e do Acesso, com a proposta associada de recuperação 
biofísica da linha de água, nos termos das linhas gerais apresentadas nos descritores 
Paisagem e Ecologia. 
 
 
 
 
2.2.3 Fase de Construção 
2.2.3.1 Geologia 
FC 1 – Na zona de implantação dos silos, deverão existir meios de bombagem em obra 
que garantam o escoamento das águas eventualmente afluentes ao interior da 
escavação e que não impossibilitem assim a realização dos trabalhos de construção. 
Estas águas só poderão ser rejeitadas nas drenagens pluviais após a retenção / 
sedimentação dos solos em suspensão. 
 
 
FC 2 – Na subestação embora não se prevendo que os níveis freáticos ascendam a 
níveis que interfiram com as cotas preconizadas em projeto, poderá ser de interesse 
realizar uma fase de auscultação piezométrica (que deverá estender-se aos meses de 
maior pluviosidade), de forma a percecionar a eventual necessidade de dispositivos 
drenantes, para além daqueles que deverão fazer a drenagem da envolvente da área de 
implantação e, especialmente do muro. 
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2.2.3.2 Recursos Hídricos 
FC 3 – Dentro do perímetro de obra a colocação de terras e depósitos deverá ser 
executada, o mais afastada possível, da linha de água a nascente e do Rio Tejo, de 
modo a evitar o arrastamento de partículas e lamas para o meio aquático. 
 
 
FC 4 – Caso as zonas de drenagem natural sejam obstruídas por materiais sólidos 
decorrentes da fase de construção, deverá ser efetuada a sua remoção, por forma a 
minimizar os efeitos que daí decorrem. 
 
 
FC 5 – Os trabalhadores afetos à obra deverão estar aptos a intervir rapidamente em 
caso de acidentes envolvendo derrame de óleos e hidrocarbonetos, se não diretamente, 
chamando as entidades competentes, de forma a reduzir a quantidade de produto 
derramado e a extensão da área afetada. 
 
 
FC 6 – Adicionalmente, dever-se-á prever a existência de meios de combate à poluição 
resultante de derrames acidentais de combustível ou de outras substâncias poluentes 
nas águas superficiais, como sejam barreiras de contenção ou outros inclusivamente que 
estejam já implementados na Sovena Oilseeds. 
 
 
FC 7 – Realizar os trabalhos e operações em meio aquático, nomeadamente a 
construção dos pontos de rejeição de águas na linha de água e Rio Tejo e também as 
passagens hidráulicas e o muro de gabiões junto à linha de água, de forma cuidada para 
minimizar a ressuspensão de sedimentos, bem como o arrastamento de material vegetal, 
de sólidos ou mesmo de lamas ou de águas de escorrência, por exemplo na sequência 
de trabalhos de betão ou outros. 
 
 
FC 8 – Não deve ser permitida manutenção e a lavagem da maquinaria em obra, a 
menos que seja preparada uma área para o efeito e equipada com os sistemas de 
proteção ambiental necessários, devendo a área ser devidamente sinalizada. 
 
 
FC 9 – Nunca descarregar as águas resultantes de lavagens de betoneiras, auto-
betoneiras e outros equipamentos; ou os refluxos de fluídos estabilizadores 
eventualmente utilizados na execução das estacas de betão, diretamente no solo, nas 
linhas de água ou na rede de drenagem pluvial, devendo ser preparada(s) área(s) 
dedicada(s) que garanta(m) a sua contenção e encaminhamento a destino final. 
 
 
FC 10 – Implementar sistemas de drenagem que permitam o desvio das águas pluviais 
dos locais de construção (através da construção de valetas, drenos ou instalação de 
caleiras), de forma a minimizar a sua eventual contaminação. 
 
 
FC 11 – Proibir qualquer rejeição para o meio aquático, com exceção dos casos 
explicitamente autorizados e que serão objeto de licença. 
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2.2.3.3 Qualidade do Ar 
FC 12 – Estabelecer barreiras físicas, por exemplo com recurso a redes de 
ensombramento ou outras, junto das zonas a intervencionar que sejam objeto de 
movimentações de terras mais críticas, pela sua maior dimensão ou maior proximidade a 
áreas de ocupação humana ou natural mais sensível, de modo a reduzir a dispersão de 
partículas. 
 
 
FC 13 – Acondicionar, cobrir e humidificar, nomeadamente em dias secos e ventosos, os 
materiais de construção e residuais das obras, especialmente se forem pulverulentos ou 
do tipo particulado, para evitar a sua dispersão e/ou a sua queda e o seu espalhamento 
aquando do transporte. Especial atenção deve ser dada às terras excedentes em 
depósito provisório e durante o transporte para depósito definitivo. 
 
 
FC 14 – Conferir especial cuidado às operações de carga, descarga e deposição de 
materiais e construção e de materiais residuais das obras, especialmente se forem 
pulverulentos ou do tipo particulado, como sejam as terras de escavação,  adotando 
nomeadamente o seu acondicionamento controlado durante a carga, as menores alturas 
de queda durante a descarga, a cobertura e a humidificação durante a deposição nas 
zonas afetas às obras. 
 
 
 
2.2.3.4 Ambiente Sonoro 
FC 15 – Atender à legislação em vigor (Artigos 14º e 15º do Regulamento Geral do 
Ruído), aplicáveis às atividades ruidosas temporárias, nomeadamente no que se refere à 
proximidade a Edifícios de habitação e à Escola. Caso se pretenda realizar atividades 
ruidosas temporárias junto dos edifícios indicados e fora dos horários estabelecidos, 
deverá ser requerida a “licença especial de ruído” para este fim à Câmara Municipal. 
 
 
FC 16 – Programar o tráfego diário, a fim de evitar a concentração excessiva de veículos 
e circulação nas horas de maior movimento, sobretudo durante o horário de 
funcionamento da Escola. 
 
 
FC 17 – Atender a eventuais reclamações de moradores e população escolar, caso se 
verifiquem situações de incomodidade. 
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2.2.3.5 Resíduos 
FC 18 – Deve ser executado o Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
(PGRCD). 
 
 
FC 19 – Seleção dos operadores responsáveis pelo tratamento e destino final dos 
diferentes resíduos produzidos de acordo com a Listagem dos Operadores de Gestão de 
Resíduos Não Urbanos disponibilizada no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente 
(www.apambiente.pt). 
 
 
FC 20 – Deverá ser efetuada uma recolha diferenciada de resíduos por tipologias 
nomeadamente: papel/cartão, madeira, ferro/aço, plásticos, inertes, resíduos perigosos, 
entre outros, cuja responsabilidade deverá ser incutida aos trabalhadores. 
 
 
FC 21 – Os contentores de recolha de resíduos, devidamente identificados, devem ser 
instalados preferencialmente em zona devidamente impermeabilizada e se possível 
protegido das ações climatéricas (essencialmente chuva e vento) de modo a não 
danificar o papel e cartão nem haver transporte por ação do vento de materiais leves 
depositados (como papel ou plásticos). 
 
 
FC 22 – Realizar a trasfega de combustível e resíduos em local impermeabilizado. 
Sempre que forem produzidos óleos usados resultados das operações de manutenção 
corretiva, estes deverão ser levados pela empresa responsável pela manutenção que 
depois lhes dará o destino final adequado. Deverão depois ser colocados em locais 
definidos para o seu armazenamento, devidamente identificados e longe de fontes de 
ignição, para posteriormente serem encaminhados para tratamento/destino final 
adequados de acordo com as quantidades produzidas. 
 
 
FC 23 – Todos os resíduos verdes que sejam removidos nesta fase deverão ser 
reaproveitados para a produção de composto. Os resíduos verdes deverão ser 
encaminhados para os serviços municipalizados ou operador licenciado. 
 
 
FC 24 – As lavagens das autobetoneiras e bombas de betão serão interditas no local da 
obra, devendo ser feitas na central de betão. Em obra, as autobetoneiras poderão 
proceder à lavagem apenas das suas caleiras e não de toda a cuba, com o controle da 
quantidade de água utilizada bem como do local de descarga, que deve ser o preparado 
para o efeito. 
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2.2.3.6 Solos, Ocupação dos Solos e Capacidade de Uso dos Solos 
FC 25 – A implantação do estaleiro deverá ser realizada numa área circunscrita, de modo 
a não interferir com os solos e os seus usos circundantes e os locais de construção e de 
apoio à obra deverão ficar estritamente confinados à área definida em projeto, devendo 
ser proibida a utilização das áreas marginais. 
 
 
FC 26 – Os estaleiros e todas as infraestruturas associadas à construção não deverão 
ser instalados na proximidade da linha de água ou estuário e de outras áreas com usos 
agrícolas ou sensíveis. 
 
 
FC 27 – Limitar a circulação de veículos e maquinaria pesada sobre os solos às vias 
assinaladas para o efeito, no sentido de evitar a compactação de uma área mais extensa 
que a necessária. 
 
 
FC 28 – Para além de logo após uma ação de desmatação e decapagem deverem 
ocorrer os trabalhos de revestimento, estas ações devem ser realizadas sucessivamente 
em pequenas secções, de forma a evitar a desmatação de grandes áreas de uma só vez. 
 
 
 
2.2.3.7 Ecologia (Flora e Vegetação e Fauna) 
FC 29 – A remoção do coberto vegetal representa uma das atividades mais lesivas. 
Assim, a remoção da vegetação deverá ser objeto de cuidados que permitam a dispersão 
dos indivíduos (espécies) para áreas mais favoráveis e, consequentemente, uma maior 
probabilidade de fixação nestas dos animais em fuga. 
 
 
FC 30 – As ações de desmatação e compactação de solo devem restringir-se às áreas 
absolutamente necessárias e ao período de tempo mais curto possível, de modo a 
reduzir ao máximo a perturbação 
 
 
FC 31 – A calendarização e o planeamento das atividades de desmatação deverão ter 
em consideração os períodos de maior vulnerabilidade das espécies, tais como períodos 
de reprodução e de hibernação, evitando as atividades mais lesivas. Estas ações devem, 
portanto, ser evitadas durante os meses da Primavera e início do Verão (Março a Julho) 
 
 
FC 32 – As intervenções a realizar na ribeira para a sua requalificação deverão ser 
executadas de montante para jusante para maximizar as hipóteses de fuga da fauna 
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FC 33 – Ações a desenvolver na ribeira devem passar pelo controlo físico e/ou químico 
de espécies invasoras (e.g. Arundo donax) e plantação de espécies ripícolas de acordo 
com a vegetação potencial da zona (e.g. Fraxinus angustifolia, Prunus spinosa, Pyrus 
bourgaeana, Crataegus monogyna) nos locais em que se efetuem as operações de 
erradicação de canavial. Nas áreas em que se verifique a ocorrência de problemas de 
erosão e/ou instabilidade das margens, optar pela colocação de estruturas biofísicas ou 
revestimento em pedra (enrocamento) combinados com material vegetal (plantação), em 
alternativa à utilização de betão ou gabiões/colchões Reno (Pereira, 2001; Zeh, 2007). 
Este tipo de intervenções, chamadas técnicas de engenharia natural, apresenta alguns 
benefícios ambientais no sentido que permite a criação de nichos ecológicos e de 
enquadramento na paisagem. 
 
 
FC 34 – Sendo o Olival e o Pinhal de pinheiro-de-alepo formações naturais que possuem 
algum interesse ecológico, sempre que possível, estes não devem sofrer intervenções. 
 
 
FC 35 – Os trajetos de circulação das máquinas deverão ser otimizados, de modo a 
evitar a compactação excessiva do solo e uma maior destruição da vegetação e dos 
habitats, potencialmente existentes em redor. 
 
 
 
2.2.3.8 Paisagem 
FC 36 – Vedar visualmente, com recurso a painéis, as áreas de estaleiro e apoio à obra. 
Estes painéis deverão ter, pelo menos, dois metros de altura, sendo conveniente que 
sejam pintados com cores esbatidas, como o branco, o cinzento ou o azul claro. 
 
 
FC 37 – Devem ser tomadas medidas para a remoção de terra viva que se situa em 
locais afetados pela obra com o objetivo de preservar as características da terra removida 
antes do início da obra. A terra viva será armazenada em pargas, localizadas nas zonas 
adjacentes àquelas onde posteriormente a terra será aplicada. Deverá ser executada 
uma sementeira de leguminosas para garantir o arejamento e a manutenção das 
características físico-químicas da terra. 
 
 
FC 38 – Nas zonas onde ocorra modificação da morfologia do terreno, deverá proceder-
se a uma integração natural, de forma a que, uma vez terminados os trabalhos os 
movimentos de terra pouco ou nada se percebam. 
 
 
FC 39 – Devem ser adotadas medidas de recuperação paisagística definidas à priori e de 
acordo com o projeto de recuperação das zonas de estaleiro e de depósito de materiais, 
por forma a estabelecer atempadamente a integração paisagística destes espaços (da 
responsabilidade do empreiteiro). 
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2.2.3.9 Ordenamento do Território e Condicionantes  
Apresenta-se em seguida as medidas minimizadoras para as diferentes tipologias da 
REN: 
 
FC 40 – Áreas com risco de erosão (“Declive superior a 30%” na cartografia da REN em 
vigor): 

 
• O método construtivo deverá ter em atenção a proximidade das encostas a que 

se encontra a área de intervenção evitando ao máximo a afetação destas 
vertentes.  

• Sempre que necessário, deverão ser implementadas medidas de sustentação 
das vertentes. Poderão ser moldadas plataformas de segurança que em caso de 
deslizamentos ou queda de blocos, permita fazer retenção de materiais. 

• As principais intervenções deverão ser feitas em período de Verão e sempre 
com monitorização permanente dos taludes. 

• Propõe-se que seja feita uma delimitação ou estabelecido um perímetro de 
segurança evitando a circulação nas proximidades dos taludes, estando por 
parte dos veículos pesados como por parte dos trabalhadores. 

• Deverá ser preservada toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas áreas 
não atingidas por movimentos de terra através de sinalização adequada, de 
modo a não ser afetada com a localização de estaleiros de obra de construção e 
desativação, depósitos de materiais, instalações de pessoal e outras, 
salvaguardando-os de possíveis “toques” com origem em maquinaria pesada, 
uma vez que a longo prazo poderão danificar ou mesmo matar o exemplar 
vegetal atingido; 

• Devem ser adotadas medidas de recuperação paisagística definidas à priori e de 
acordo com o projeto aprovado pelo dono da obra, das zonas de estaleiro, de 
empréstimo e de depósito de materiais, por forma a estabelecer atempadamente 
a integração paisagística destes espaços (da responsabilidade do empreiteiro); 

• Após o término da obra, deverá ser assegurada a reposição, integração e 
recuperação paisagística dos principais elementos afetados, através da 
implantação de um adequado projeto de requalificação e valorização 
paisagística, onde se preveja o restabelecimento da estrutura vegetal 
característica do local privilegiando a utilização de formas arbóreas e arbustivas 
autóctones ou adaptadas, mais adequadas edafoclimaticamente, de menor 
exigência ao nível dos recursos, logísticos e humanos, para a sua manutenção. 
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FC 41 – Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixa de proteção (“Faixa de 
Proteção ao Estuário, com largura de 200 m” na cartografia da REN em vigor): 
 

• O estaleiro deverá situar-se próximo do local da obra numa área já 
intervencionada, o mais afastado possível do Estuário. A área do estaleiro 
deverá ser vedada ou delimitada com marcas visíveis; 

• A zona de obra deverá ser limitada à área estritamente necessária; 

• Deverá ser assegurada a organização do estaleiro, de forma a permitir o normal 
funcionamento das atividades que se desenrolam na sua envolvente. 

• Deverá ser assegurado o cumprimento rigoroso das boas práticas ao nível da 
exploração e manutenção dos equipamentos afetos à mesma. 

• Deverá ser assegurada a drenagem e o encaminhamento para destino final 
adequado dos efluentes gerados no estaleiro. 

• Deverá ser assegurado o armazenamento dos óleos e lubrificantes usados em 
contentores, e o posterior envio para reciclagem e valorização por operador 
licenciado para esse fim, de modo a não haver qualquer tipo de contaminação 
do solo e do estuário. 

• Deverá ser evitado o depósito, mesmo que temporário, de resíduos gerados na 
obra, assegurando desde o início da obra a sua recolha e encaminhamento a 
destino final adequado; a acontecer a necessidade de armazenamento 
temporário no local da obra, devem ser selecionados locais específicos para 
esse fim, de preferência em plataformas impermeabilizadas e devidamente 
acondicionados. Deverá salvaguardar-se que não serão arrastados qualquer tipo 
de resíduos para a massa de água. 

• O manuseamento de óleos deve ser conduzido com os necessários cuidados, no 
sentido de evitar eventuais derrames suscetíveis de provocarem contaminação 
dos solos, ou massa de água. Como tal, essas operações deverão decorrer 
numa área do estaleiro especificamente concebida para esse efeito (limitada e 
impermeabilizada) para poder reter qualquer eventual derrame. Para além disso, 
os óleos usados devem ser armazenados em recipientes adequados e de 
perfeita estanquicidade, sendo posteriormente enviados a destino final 
adequado. 

• Os trabalhadores afetos à obra deverão estar aptos a intervir rapidamente em 
caso de acidente envolvendo o derrame de óleos e hidrocarbonetos, se não 
diretamente, chamando as entidades adequadas, de forma a reduzir a 
quantidade de produto derramado e a extensão da área afetada. 

• Sempre que possível, a movimentação do equipamento afeto à obra deverá ser 
feita em vias pavimentadas e consolidadas, reduzindo-se assim a emissão de 
poeiras para o ar e consequentemente para o estuário. 
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• Deverá promover-se a aspersão hídrica periódica da área de estaleiro e dos 
acessos de terra, de forma a reduzir-se a emissão de poeiras, associada à 
movimentação de maquinaria pesada e à realização de outros trabalhos relativos 
à construção. 

• Nas áreas em que se verifique a ocorrência de problemas de erosão e/ou 
instabilidade das margens, optar pela colocação de estruturas biofísicas ou 
revestimento em pedra (enrocamento) combinados com material vegetal 
(plantação), em alternativa à utilização de betão ou gabiões/colchões Reno 
(Pereira, 2001; Zeh, 2007). Este tipo de intervenções, chamadas técnicas de 
engenharia natural, apresenta alguns benefícios ambientais no sentido que 
permite a criação de nichos ecológicos e de enquadramento na paisagem. 

• Na fase de conclusão da obra e desativação do estaleiro, deverá proceder-se à 
remoção de todo o material excedente e à reposição das condições, o mais 
próximo possível das originais da zona ocupada. 

 
 
 
FC 42 – Cursos de água e respetivos leitos e margens ( “Linhas de Água” e “Faixas de 
Proteção às Linhas de Água” na cartografia da REN em vigor): 

• Proceder à instalação do estaleiro fora da área de influência da linha de água a 
nascente; 

• As ações de limpeza e movimentação de terras devem ser executadas 
preferencialmente no período seco, de modo a não coincidirem com a época de 
chuvas, evitando os riscos de erosão, transporte de sólidos e sedimentação; 

• Proceder à deposição e cobertura das terras removidas durante as operações de 
escavação em zonas preparadas para as receber, de modo a evitar o seu 
espalhamento por ação do vento e consequente contaminação da linha de água; 

• De forma a evitar o levantamento de poeiras que poderão acumular-se na água, 
aumentando a concentração de sólidos em suspensão, deverá proceder-se, 
sempre que necessário, à aspersão de água sobre as terras removidas e sobre 
os acessos à obra no interior da propriedade, principalmente em dias de vento 
forte e quando o solo estiver seco; 

• A deposição de terras deverá ser executada, o mais afastada possível, da linha 
de água, de modo a evitar o arrastamento de partículas; 

• Caso as zonas de drenagem natural e linhas de água de carácter torrencial 
sejam obstruídas por materiais sólidos decorrentes da fase de construção, 
deverá ser efetuada a sua remoção, por forma a minimizar os efeitos que daí 
decorrem. 

• As intervenções de requalificação a realizar na linha de água ser executadas de 
montante para jusante para maximizar as hipóteses de fuga da fauna; 

 
  



   
 

Sovena XXI – Ensilagem, Refinaria, Embalamento, Armazenagem de Produto Acabado,  
Armazenagem de Óleos Vegetais e Azeites (Reformulação do Estudo Prévio) 
Estudo de Impacte Ambiental (Aditamento 3) Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto  
Fevereiro 2015  
Rev.01 

187

 
 
2.2.3.10 Socioeconomia 
FC 43 – Promover sempre que possível a contratação de mão-de-obra, local ou regional 
de forma a beneficiar a economia local. Esta contratação deverá cumprir todos os 
critérios legais que se encontram patentes na legislação nacional e comunitária. 
 
 
FC 44 – A circulação de viaturas pesadas deverá respeitar as normas de segurança 
rodoviária, em particular no que respeita a velocidades de circulação. Deverá ser tida 
particular atenção à zona de interseção da rede pública viária, com adoção de medidas 
de segurança e de sinalização vertical e horizontal adequadas. 
 
 
 
 
2.2.3.11 Património 
FC 45 – Como medida geral, e tendo em conta que irão decorrer alguns trabalhos 
potencialmente geradores de impactes na vertente arqueológica propõe-se o 
acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação de terras (por um 
arqueólogo devidamente credenciado pela DGPC de acordo com as frentes de trabalho a 
desenvolver). 
 
Os eventuais elementos patrimoniais identificados em fase de obra deverão ser alvo de 
um registo pormenorizado ou de trabalhos arqueológicos de caracterização, consoante o 
estabelecido pela tutela para cada caso. 
 
 
FC 46 – Relativamente aos vestígios de edifícios (relacionados com a possível Saboaria 
no sítio da Arrábida), propõe-se: 
 

-  Limpeza da área e das estruturas presentes.  

-  Registo topográfico (plantas e alçados), fotográfico, gráfico e memória descritiva. 
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2.2.4 Fase de Exploração 
2.2.4.1 Geologia, Geomorfologia, Tectónica e Sismicidade 
FE 1 – As condições de evolução das vertentes devem ser acompanhadas e em caso de 
necessidade de intervenção, para proteção da segurança das instalações, 
implementadas as medidas adequadas à situação. 
 
 
 
2.2.4.2 Recursos Hídricos 
FE 2 – Adotar as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) listadas nos documentos de 
referência para este setor de atividade (BREF FDM) relativas às emissões líquidas. 
 
 
FE 3 – Garantir sempre o tratamento das águas residuais industriais, das águas pluviais 
potencialmente contaminadas e das águas residuais domésticas, nas instalações de 
tratamento preconizadas. 
 
 
FE 4 – Proceder à adequada inspeção e manutenção de todos os órgãos e equipamentos 
associados aos sistemas de tratamento de águas existentes na instalação e conforme 
estabelecido nos respetivos planos de verificação / manutenção (existentes e/ou a 
desenvolver). 
 
 
FE 5 – Proceder à inspeção e à manutenção e conservação dos diferentes sistemas de 
drenagem de águas pluviais e de águas residuais na instalação industrial e acesso, 
conforme estabelecido nos planos de verificação / manutenção. 
 
 
FE 6 – De modo a garantir a não produção de escorrências pluviais contaminadas, 
sempre que se verificar a ocorrência de algum derrame de efluentes líquidos, estes 
deverão ser encaminhados para o sistema de tratamento preconizado, ou caso tal não 
seja possível, deverão ser imediatamente limpos com materiais absorventes, próprios 
para a tipologia de líquido a absorver. Os materiais absorventes utilizados deverão ser 
recolhidos e acondicionados em recipientes estanques e posteriormente encaminhados 
para operador licenciado para o efeito, conforme estabelecido no plano de emergência da 
Sovena. 
 
 
FE 7 – Cumprir os planos de monitorização definidos e que sejam integrados na Licença 
Ambiental. 
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2.2.4.3 Qualidade do Ar 
FE 8 – Adotar as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) listadas nos documentos de 
referência dos sectores de atividade da instalação em causa (BREF FDM), relacionadas 
com a minimização de emissões para a atmosfera. 
 
 
FE 9 – Estabelecer uma rota para a circulação de veículos pesados, de modo a minimizar 
a interferência com os espaços urbanos e promovendo a formação/sensibilização dos 
motoristas para o seu cumprimento. 
 
 
FE 10 – Proceder à inspeção e manutenção dos equipamentos de instalação que tenham 
associadas emissões atmosféricas, mesmo que difusas, conforme estabelecidos no plano 
de verificação / manutenção, de forma a garantir o seu adequado funcionamento e a 
minimizar a poluição atmosférica. 
 
 
FE 11 – Realizar a monitorização de poluentes atmosféricos, na nova chaminé (fonte fixa 
de emissão), de modo a assegurar a verificação do cumprimento dos VLE definidos no 
quadro legal em vigor e que venham a ser estabelecidos na Licença Ambiental. 
 
 
FE 12 – Proceder à análise regular dos dados obtidos da monitorização das fontes 
emissoras por forma a verificar o seu cumprimento legal e a definir, caso necessário e 
possível, medidas complementares, incluindo igualmente os aspetos relativos aos 
odores. 
 
 
FE 13 – Continuar a promover o acompanhamento da evolução da situação relativa aos 
odores, em articulação com as autoridades e a população interessada. 
 
 
 
2.2.4.4 Ambiente Sonoro 
FE 14 – Adotar as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) do “BREF FDM” relativas aos 
níveis de ruído dos equipamentos e instalações. 
 
 
FE 15 – Cumprir os programas de manutenção periódica dos equipamentos definidos nos 
planos de verificação/manutenção. 
 
 
FE 16 – Os equipamentos deverão ter certificação acústica e, no caso dos para utilização 
no exterior, cumprir a regulamentação aplicável 
 
 
FE 17 – Cumprir o programa de monitorização definido na Licença Ambiental. 
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2.2.4.5 Resíduos 
FE 18 – Será feito armazenamento temporário dos resíduos produzidos em parque 
dedicado que serão posteriormente encaminhados para um destino final adequado. 
 
 
FE 19 – Para promover a recolha diferenciada dos diversos resíduos produzidos durante 
a exploração ministrar ações de formação específicas relativas à gestão de resíduos. 
 
 
FE 20 – Os resíduos serão devidamente identificados (deverá existir um registo mensal 
apropriado para os resíduos produzidos, com a sua identificação, classificação LER, 
quantidades produzidas, perigosidade, destino final). Todos os quantitativos de resíduos 
produzidos e encaminhados a destino final, de acordo com o seu código LER, destino e 
operação de eliminação/valorização, serão inscritos em plataforma eletrónica 
disponibilizada pela APA, no âmbito do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 
Resíduos (SIRER).  
 
 
FE 21 – Os resíduos serão colocados em parques de armazenamento, adotando 
medidas de forma a impedir a ocorrência de qualquer derrame ou fuga, evitando 
situações de potencial contaminação do solo e/ou água (áreas em espaços arejados, 
com piso impermeabilizado, cobertura, bacia de retenção e/ou rede de drenagem com 
encaminhamento adequado). 
 
 
FE 22 – Neste armazenamento temporário serão igualmente respeitadas as condições de 
segurança relativas às características que conferem perigosidade ao(s) resíduo(s), de 
forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem para a saúde humana, 
designadamente por meio de incêndio ou explosão. 
 
 
FE 23 – No acondicionamento dos resíduos produzidos são utilizados contentores, de 
elevada resistência, ou, nos casos em que a taxa de produção de resíduos o não permita, 
big-bags. 
 
 
FE 24 – A zona destinada ao armazenamento de óleos usados e/ou outros resíduos 
líquidos perigosos, é equipada com bacia de retenção para assegurar a contenção de 
eventuais derrames. 
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FE 25 – Realizar a trasfega de resíduos perigosos em local impermeabilizado. Sempre 
que forem produzidos óleos usados resultados das operações de manutenção, estes 
deverão ser levados pela empresa responsável pela manutenção que depois lhes dará o 
destino final adequado. Em caso da manutenção ser realizada por técnicos 
especializados da unidade industrial, todos os resíduos resultantes da manutenção 
deverão ser armazenados em recipientes adequados (contentores estanques) e segundo 
as suas características. Deverão depois ser colocados em locais definidos para o seu 
armazenamento, devidamente identificados e longe de fontes de ignição, para 
posteriormente serem encaminhados para tratamento/destino final adequados de acordo 
com as quantidades produzidas. 
 
 
FE 26 – Analisar os registos relativos aos resíduos, nomeadamente os quantitativos 
produzidos e encaminhados, de forma a verificar a possibilidade de definir e implementar 
procedimentos adicionais de gestão de resíduos, com vista à sua minimização e eventual 
separação/triagem adicional de fluxos gerados. 
 
 
 
2.2.4.6 Solos, Ocupação dos Solos e Capacidade de Uso dos Solos 
FE 27 – Em caso da ocorrência de um derrame envolvendo grandes quantidades de 
produto poluente proceder-se-á à descontaminação da área afetada, consoante as 
técnicas e métodos disponíveis e aplicáveis ao tipo de produto derramado e definidas no 
plano de emergência da instalação. 
 
 
 
2.2.4.7 Paisagem 
FE 28 – De forma a garantir a integração paisagística e a valorização do projeto, deverá 
ser realizada a manutenção das áreas sujeitas a revestimento vegetal, assegurando-se, 
deste modo, a preservação do coberto vegetal e a estabilização do terreno. 
 
 
 
2.2.4.8 Ordenamento do Território e Condicionantes  
FE 29 – Áreas com risco de erosão (“Declive superior a 30%” na cartografia da REN em 
vigor): 
 

• Manter em adequadas condições de segurança as vertentes, de modo a que se 
verifique a sua estabilidade. 

 
FE 30 – Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixa de proteção (“Faixa de 
Proteção ao Estuário, com largura de 200 m” na cartografia da REN em vigor): 
 

• De modo a proteger estes ecossistemas no que se refere à contaminação por 
poluentes, deverão ser mantidos em adequadas condições, os sistemas de 
tratamento de águas residuais domésticas e industrial e cumpridos os planos de 
monitorização ao abrigo da LA.   
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2.2.4.9 Socioeconomia 
FE 31 – Promover, sempre que possível, a contratação de ativos para o desempenho de 
funções local ou regional. 
 
 
FE 32 – A circulação de viaturas pesadas deverá respeitar as normas de segurança 
rodoviária, em particular no que respeita a velocidades de circulação, e ter cuidados 
especiais quando atravessam os aglomerados populacionais. 
 
 
 
2.2.4.10 Riscos  
FE 33 – Procedimentos e planos para prevenir e responder a situações de emergência 
que conduzam ou possam conduzir a impactes ambientais negativos, como sejam 
derrames de água residual e/ou derrame de óleos, ou outras substâncias poluentes: 
 
A Sovena Oilseeds Portugal em Almada tem implementado um Plano de Emergência 
Interno (PEI), que contempla a resposta a situações de derrames. A existência de um PEI 
permite uma coordenação rápida e eficaz das intervenções, de forma a garantir a 
minimização das consequências de um eventual sinistro, promovendo o envolvimento e 
sensibilização de todos os colaboradores da empresa.  
 
Para minimizar riscos de segurança e impactes ambientais, todas as zonas de 
armazenagem de líquidos possuem bacia de retenção impermeabilizada, com 
capacidade para conter o volume do reservatório maior, o que confina/minimiza qualquer 
potencial derrame para o solo e para as redes de esgotos. As bacias de retenção serão 
providas de válvulas de drenagem que, por motivos de proteção ambiental, manter-se-ão 
fechadas. A sua drenagem será conduzida a um separador de gorduras, que será 
controlado. 
 
Dentro da refinaria, um eventual derrame será conduzido a um tanque de decantação/ 
separação de gorduras e a corrente líquida posteriormente enviada para tratamento na 
ETARI. 
 
Para combater pequenos derrames, fora das bacias de retenção, existem kits de 
contenção de derrames, constituídos por obturadores para evitar a contaminação da rede 
de esgotos com produtos perigosos, sacas de material absorvente, pás e vassouras. 
 
As equipas de 1ª intervenção estão formadas para dar resposta a uma situação de 
derrame, tendo este cenário sido testado num dos simulacros que a empresa realizou. No 
caso de ocorrer um derrame ou fuga de algum produto é ativado o PEI. 
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2.2.5 Fase de Desativação 
FD 1 – Sendo as atividades envolvidas nesta fase semelhantes às da fase de construção, 
propõe-se a adoção das medidas já atrás propostas, de modo a minimizar os impactes 
decorrentes de fenómenos de compactação, de erosão e de potenciais derrames 
acidentais de poluentes, da impermeabilização de áreas e de interferências e afetação 
das linhas de água e das emissões atmosféricas e ruído. 
 
 
FD 2 – Elaborar um Plano de Desativação e Recuperação, sendo pertinente o 
acompanhamento da desativação por um técnico especializado. Neste Plano deverão ser 
incluídos, pelo menos, os seguintes aspetos: 
 

• Remoção e limpeza dos depósitos de resíduos e materiais, garantindo o seu 
adequado encaminhamento; 

• Desmantelamento e remoção dos equipamentos e infraestruturas, garantindo que 
da área industrial sejam enviados a destino final adequado, se não for possível a 
sua reutilização ou reciclagem; 

• Proceder à limpeza de todas as áreas afetadas; 

• Garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades associadas à exploração 
são devidamente recuperadas e repostas, procedendo-se à plantação de espécies 
de flora autóctone da região e bem adaptadas ao tipo de condições existentes na 
área circundante. 

• A demolição dos edifícios e a remoção das infraestruturas de apoio deverá ser 
feita de forma a afetar a menor área possível e ser sempre precedida da sua 
desmontagem e desmantelamento (“desconstrução”), de forma a promover a 
reutilização de materiais e/ou a sua triagem e valorização. 

• As ações de desativação deverão ocorrer fora do período mais sensível para os 
sistemas ecológicos (Março-Julho). 
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CAPÍTULO 5 – MONITORIZAÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO 

No presente Capítulo apresenta-se o Plano Geral de Monitorização associado ao Projeto 
SOVENA XXI: ENSILAGEM, REFINARIA, EMBALAMENTO, ARMAZENAGEM DE 
PRODUTO ACABADO, ARMAZENAGEM DE ÓLEOS VEGETAIS E AZEITES, que tendo 
em conta as características do projeto, será realizado para os seguintes descritores 
ambientais, conforme já anteriormente previsto no EIA: 
 

• Qualidade da Água, 

• Ambiente Sonoro, 

• Qualidade do Ar. 

 
Nesta reformulação teve-se em conta as alterações efetuadas na presente versão do 
projeto, as quais tem repercussão apenas na Qualidade da Água, pela alteração da 
Planta de Drenagem e dos pontos de descarga. 
 
No Ambiente Sonoro, teve-se em conta a observação feita no Parecer da CA, quanto a 
na fase de construção, a monitorização não ser necessária, desde que as obras se 
efetuem no período diurno, uma vez que constituem atividades ruidosas autorizadas e 
previstas na legislação e sem limites legais definidos (Art.º 15 do DL n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro). 
 
A Qualidade do Ar não sofreu alteração, tendo apenas se efetuado uma melhor 
estruturação do Plano, à semelhança dos restantes fatores ambientais e no cumprimento 
das orientações definidas pela legislação. 
 
No âmbito da legislação em vigor, os relatórios de monitorização serão enviados à 
Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), durante a fase de exploração, no 
sentido de garantir a vigilância e controlo dos impactes ambientais expectáveis. 
 
Na FIG. 36 identifica-se a localização dos pontos de monitorização do Plano Geral de 
Monitorização. 
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2. PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

O programa de monitorização da qualidade de água teve em consideração o plano de 
monitorização já implementado e definido pela Licença Ambiental n.º 76/2007. Esta 
licença contempla a monitorização da ETARI da instalação, pela monitorização deste 
equipamento não está incluída no presente plano de monitorização. Desta forma, o 
presente plano de monitorização, apenas contempla a monitorização da qualidade da 
água na fase de exploração. 
 
 
 
2.1 Objetivos do Plano 

Os objetivos fundamentais da monitorização da qualidade da água são os seguintes: 
 

• Verificar o cumprimento da legislação; 

• Verificar o funcionamento dos tratamentos de efluentes da instalação; 

• Verificar a necessidade de implementação de medidas de minimização. 
 
 
 
 
2.2 Parâmetros a Monitorizar e Frequência de Amostragem 

Deverão ser monitorizados os parâmetros com a respetiva frequência indicados no 
quadro seguinte, de acordo com a natureza do efluente. 
 
As amostras deverão ser compostas e representativas da descarga de água residual, 
proporcional ao caudal ou por escalões de tempo, e efetuada tendo em consideração os 
períodos de funcionamento da instalação e de descarga de águas residuais. 
 

Quadro 13 – Parâmetros de Monitorização 

Parâmetros Unidades Frequência 

Caudal de Descarga m3/h Mensal 

pH Escala de Sorensen 

Trimestral 

Carência Química de Oxigénio (CQO) mg/l O2 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) mg/l O2 

Sólidos Suspensos Totais (SST) mg/l 

Azoto Total mg/l N 

Fósforo Total mg/l P 

Óleos e Gorduras mg/l 
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FIG. 36 – Localização dos Pontos de Monitorização da Qualidade da Água 
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2.3 Locais das Amostragens 

Deverá ser monitorizado a caixa de saída da ETAR compacta, a qual concentra o 
tratamento das águas residuais domésticas, nomeadamente: 
 

⇒ QA1 – Caixa de Visita à saída da ETAR Compacta. 
 
 
Na FIG. 36 identifica-se a localização dos pontos de amostragem. 
 
 
 
 
2.4 Técnicas e Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 

As técnicas, os métodos de análise e os equipamentos a adotar para as determinações 
analíticas conforme o meio ou efluente a analisar serão compatíveis ou equivalentes aos 
definidos no Anexo XXII (Métodos analíticos de referência para descarga de águas 
residuais) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, e serão definidos aquando da 
implementação do programa, pois poderão ser variáveis consoante o laboratório a adotar. 
 
As entidades que recorram a laboratórios que utilizem métodos analíticos diferentes dos 
métodos de referência indicados no anexo do Decreto-Lei n.º 236/98, comprovarão, junto 
da Agência Portuguesa de Ambiente (APA), que eles conduzem a resultados 
equivalentes e comparáveis aos obtidos com aqueles, nomeadamente no que se refere 
ao limite de deteção, exatidão e predição. 
 
Os ensaios conducentes à verificação do cumprimento do referido Decreto-Lei serão 
preferencialmente realizados por laboratórios acreditados para o efeito ou por 
laboratórios que participem em programas de controlo de qualidade gerido pelo 
laboratório nacional de referência, nos termos do Decreto-Lei n.º 234/93, de 2 de Julho, 
que institui o Sistema Português da Qualidade. 
 
No caso de recurso a outros laboratórios, deverá ser apresentada uma ficha técnica do 
mesmo com a indicação dos procedimentos utilizados para assegurar a qualidade dos 
resultados analíticos. 
 
No que se refere a equipamentos e instrumentação a utilizar, recomenda-se que sejam 
usados recipientes adequados às recolhas manuais, como por exemplo, frascos de vidro, 
preparados com reagentes específicos para individualização e fixação de parâmetros, 
que deverão ser conservados a 4ºC e transportados a laboratório acreditado para o 
efeito, no próprio dia da recolha. 
 
Os registos de campo serão efetuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos os 
dados e observações respeitantes ao ponto de recolha da amostra de água e à própria 
amostragem. 
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2.5 Critérios de Avaliação dos Dados 

Os resultados obtidos devem ser interpretados tendo em consideração os valores limite 
de emissão (VLE) na descarga de águas residuais, Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 
236/98, de 1 de Agosto. 
 
 
 
 
2.6 Relação entre os Fatores Ambientais a Monitorizar e Parâmetros 

Caracterizadores do Projeto 

O objetivo da monitorização nesta fase prende-se com a necessidade de verificar o 
cumprimento da legislação referente às descargas de efluentes da instalação. 
 
 
 
 
2.7 Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos Resultados 

do Programa de Monitorização 

As medidas de gestão ambiental a adotar serão ajustadas consoante a sua necessidade 
e conformidade com os resultados das campanhas de amostragem realizadas. 
 
Caso o cumprimento dos VLE não se verifique, deverá ser aplicado um plano de ações 
no sentido da melhoria do desempenho da instalação, que permita um cumprimento da 
legislação. 
 
 
 
2.8 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Critérios para a Decisão 

Sobre a Revisão do Programa de Monitorização 

De cada campanha de amostragem deve ser elaborado um relatório, sendo necessário o 
envio de um relatório dos resultados à APA com uma periodicidade semestral. 
 
Esta monitorização deverá ter ainda em consideração o estabelecido na licença 
ambiental. 
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3. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

O programa de monitorização do ambiente sonoro teve em consideração, a campanha de 
monitorização efetuada no âmbito do presente estudo, bem como o plano de 
monitorização já implementado e definido pela Licença Ambiental n.º 76/2007. 
 
A sensibilidade ao ruído de algumas zonas envolventes à instalação requer um 
acompanhamento e fiscalização no que concerne ao ruído emitido pelas atividades 
associadas à exploração do projeto (área industrial e acesso). 
 
Assim, com o objetivo de avaliar as repercussões sobre o ambiente sonoro será 
implementado um programa durante a fase de exploração, como a seguir se descreve. 
 
Na fase de construção, não será o mesmo necessário, desde que as obras se efetuem 
durante o período diurno, constituindo nos termos do artº 15 do DL n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro, atividades ruidosas autorizadas e previstas na legislação e sem limites legais 
definidos. Caso se altere esta situação ter-se á que prever a sua realização. 
 
 
 
3.1 Locais de Amostragem 

Os locais de amostragem são os pontos identificados na FIG. 18, que correspondem aos 
recetores sensíveis que representam as situações de maior exposição ao ruído, 
nomeadamente: 
 

⇒ R1 – Pousada da Juventude; 
⇒ R2 – Centro de Desenvolvimento da Criança Professor Torrado Silva. 

 
A monitorização do ambiente sonoro junto a estes recetores irá permitir verificar o 
cumprimento da legislação aplicável. 
 
Caso existam reclamações devidamente justificadas serão também efetuadas medições 
junto dos reclamantes, devendo estes locais passar a constar do conjunto de pontos a 
monitorizar. 
 
 
 
 
3.2 Parâmetros a Monitorizar 

A caracterização acústica a efetuar será baseada nos registos e análise dos valores do 
nível sonoro contínuo equivalente ponderado em malha A de longa duração LAeq, 
especificado na legislação nacional em vigor. Serão, ainda registados os valores de 
diversos índices estatísticos. 
 
Esta análise será efetuada na vigência dos três períodos de referência definidos na  
alínea p) do Artigo 3º do RGR, conduzindo à determinação dos valores dos indicadores 
de ruído ambiente: Ld (LAeq no período diurno), Le (LAeq no período entardecer) e Ln (LAeq 
no período noturno). 
  



   
 

Sovena XXI – Ensilagem, Refinaria, Embalamento, Armazenagem de Produto Acabado,  
Armazenagem de Óleos Vegetais e Azeites (Reformulação do Estudo Prévio) 
Estudo de Impacte Ambiental (Aditamento 3) Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto  
Fevereiro 2015  
Rev.01 

203

 
 
A partir dos valores registados, será calculado, também, o valor do indicador de ruído 
diurno-entardecer-noturno Lden, a partir da fórmula seguinte, de acordo com a alínea j) do 
artigo 3º do RGR: 
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Aquando das medições proceder-se-á à monitorização de fatores determinantes dos 
níveis de ruído ambiente, registando-se no Relatório de Monitorização de Ruído as 
principais atividades ruidosas que ocorrem no decorrer da campanha, nomeadamente 
fazendo-se contagem e registo de tráfego que ocorra no acesso à instalação. 
 
As medições deverão ser realizadas de acordo com a norma NP 1730 (1996), 
complementada pela Circular Clientes nº. 02/2007 – “Critérios de acreditação transitórios 
relativos à representatividade das amostragens de acordo com o Decreto-Lei nº. 9/2007 e 
acompanhadas por contagens de tráfego”. 
 
 
 
 
3.3 Frequência de Amostragem 

A primeira campanha de medições acústicas deve ocorrer após a entrada em 
funcionamento da instalação, seguindo-se uma frequência de 5 em 5 anos, exceto se 
existirem alterações significativas no processo produtivo, que deverão ser alvo de análise 
do impacte no ambiente sonoro. 
 
 
 
 
3.4 Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 

As medições do ruído ambiente serão realizadas de acordo com o Decreto-Lei nº 9/2007, 
de 17 de Janeiro e segundo as orientações da Norma Portuguesa NP 1730 “Descrição e 
Medição do Ruído Ambiente” – Partes 1, 2 e 3 de 1996, tendo em conta as alterações 
apontadas pela norma ISO 1996-2:2007. 
 
Serão ainda seguidas nas medições as “Diretrizes para a Elaboração de Planos de 
Monitorização de Ruído de Infraestruturas de Transporte Rodoviários e Ferroviários” 
emitidas pela Agência Portuguesa de Ambiente e os “Critérios de Acreditação Transitória 
relativos a Representatividade das Amostragens de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007” 
emitidos pelo Instituto Português de Acreditação. 
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3.5 Critérios de Avaliação de Dados 

Os critérios de avaliação de dados para as medições acústicas a efetuar, serão os 
estabelecidos na legislação sobre ruído ambiente em vigor, nomeadamente no 
Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro), retificado pela 
Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de Março e alterado pelo Decreto-Lei  
n.º 278/2007, de 1 de Agosto. 
 
Dever-se-á ter em consideração a classificação acústica de zonas definida pela Câmara 
Municipal de Almada. 
 
Avaliar-se-á a evolução temporal dos resultados, através da comparação com os 
resultados da campanha de referência. 
 
Os resultados da monitorização devem ser analisados tendo em vista: 
 

− Verificar o cumprimento da legislação aplicável; 

− Verificar a necessidade de adotar medidas de minimização complementares, em 
caso de incumprimento dos valores limite legais. 

 
 
 
3.6 Relação entre os Fatores Ambientais a Monitorizar e os Parâmetros 

Caracterizadores da Exploração do Projeto 

Os níveis sonoros são essencialmente influenciados pelo funcionamento dos 
equipamentos associados à instalação e à movimentação de veículos pesados. 
 
A monitorização nesta fase deve permitir avaliar o cumprimento da legislação aplicável. 
 
 
 
3.7 Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos Resultados 

dos Programas de Monitorização 

Caso a monitorização revele a existência de situações de incumprimento dos valores 
limite devem ser equacionadas e implementadas medidas de minimização suplementares 
e/ou redimensionadas as já consideradas, sendo necessário realizar nova campanha de 
medições após a concretização das novas medidas de modo a demonstrar que foi 
reposta a conformidade legal. 
 
 
 
3.8 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Revisão do Programa de 

Monitorização 

Na sequência de cada campanha de monitorização serão elaborados relatórios de 
monitorização, para envio à Autoridade de AIA. Estes relatórios serão elaborados nos 
termos da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 
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Os Relatórios de Monitorização apresentarão a identificação do local de monitorização e 
dos equipamentos de medição utilizados, os períodos de avaliação, as fontes de ruído 
presentes e os resultados, bem como a sua análise e conclusões, incluindo os critérios 
para a decisão sobre a revisão do programa de monitorização. Estes relatórios 
apresentarão uma análise de tendências evolutivas relativas ao ambiente acústico no 
local monitorizado. 
 
Dependendo dos resultados obtidos, o Plano deverá ser revisto em termos da sua 
frequência. 
 
 
 
 
4. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

O programa de monitorização da qualidade do ar corresponde ao seguimento do plano 
de monitorização já implementado e definido pela Licença Ambiental n.º 76/2007 e tem 
como objetivo confirmar que as emissões atmosféricas associadas ao funcionamento da 
nova instalação cumprem os valores limite definidos na legislação e não são 
responsáveis por alterações significativas na qualidade do ar ambiente. 
 
Com este objetivo, apresenta-se de seguida o programa de monitorização a desenvolver 
aquando da exploração do projeto. 
 
 
 
 
4.1 Fase de Exploração 

4.1.1 Locais de Amostragem 
 
Amostragem das Fontes Fixas 
 
Este programa contempla apenas um local de amostragem, nomeadamente a chaminé 
da Refinaria de Girassol. 
 
 
 
4.1.2 Parâmetros a Monitorizar 
Os parâmetros a monitorizar correspondem à medição da concentração de: 
 

• Óxidos de Azoto (NOx); 

• Monóxido de Carbono (CO); 

• Dióxido de Enxofre (SO2); 

• Partículas Totais em Suspensão (PTS); 

• Sulfureto de Hidrogénio (H2S); 

• Compostos Orgânicos Voláteis (COVs). 
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As medições efetuadas incluirão os correspondentes parâmetros de funcionamento da 
chaminé nomeadamente temperatura, pressão, teor de vapor de água e oxigénio. 
 
 
 
4.1.3 Frequência de Amostragem 
O Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, refere ser indispensável adotar as medidas e os 
procedimentos adequados, com vista à prevenção e controlo da poluição provocada por 
instalações responsáveis pela descarga de poluentes para a atmosfera.  
 
Assim, estabelece um regime de monitorização diferenciado, para todas as fontes fixas 
de emissão, em função do caudal mássico dos poluentes emitidos, para os quais esteja 
fixado o valor limite de emissão. Esses limiares mássicos máximos e mínimos de 
poluentes atmosféricos são definidos pela Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro. 
 
De acordo com o definido no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, ficarão sujeitos a 
monitorização pontual, a realizar duas vezes em cada ano civil, com intervalo mínimo de 
dois meses entre medições as chaminés cujas emissões estejam entre o limiar mássico 
mínimo e o limiar mássico máximo. De acordo com a Licença Ambiental n.º 76/2007, esta 
foi a frequência inicial definida, para as restantes instalações. 
 
Importa ainda referir que em conformidade com o n.º 4 do artigo 19.º do Decreto-Lei 
referido, se após a realização da monitorização durante um ano civil, se verificar que o 
caudal mássico de um poluente é inferior ao seu limiar mássico mínimo, a monitorização 
pontual das emissões desse poluente poderá ser efetuada apenas uma vez de três em 
três anos, desde que a instalação mantenha inalteradas as suas condições de 
funcionamento, sendo de referir que esta é a atual frequência de monitorização para as 
restantes instalações. 
 
Considerando as indicações dadas pela Licença Ambiental e no seu seguimento, define-
se que a monitorização deve ser pontual, a realizar duas vezes por cada ano civil, com 
um intervalo mínimo de dois meses entre medições. 
 
 
 
4.1.4 Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 
Os métodos de medição, recolha e análise das emissões de poluentes atmosféricos 
emitidos por fontes pontuais são os fixados na Portaria n.º 286/93, de 12 de Março, sem 
prejuízo da aplicação de outras normas europeias (CEN) ou nacionais. 
 
Os equipamentos de medição em contínuo e pontuais deverão ser periodicamente 
calibrados de acordo com o artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, por Laboratórios 
acreditados para o efeito. 
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4.1.5 Relação entre os Fatores Ambientais a Monitorizar e os Parâmetros 

Caracterizadores da Exploração do Projeto 
No decorrer da fase de exploração da Refinaria de Óleo de Girassol ocorrerão emissões 
atmosféricas associadas ao processo de produção de óleo de girassol.  
 
A monitorização nesta fase deve permitir avaliar o cumprimento da legislação aplicável. 
 
A monitorização das emissões ocorrentes permitirá averiguar a eficácia das medidas de 
minimização preconizadas e do cumprimento da legislação em vigor. 
 
 
 
4.1.6 Critérios de Avaliação de Dados 
O tratamento dos dados obtidos através das medições realizadas será efetuado de modo 
a permitir a sua comparação com os valores limite estipulados bem como os valores 
considerados no âmbito do presente estudo. Os resultados são obtidos sobre 
determinadas condições de temperatura e pressão, devendo por isso ser corrigidos, para 
as condições normais previstas pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril (Pressão 
Normal: 760 mmHg (101,3 kPa) e Temperatura Normal: 0ºC (273,15 K)). 
 
Consideram-se respeitados os VLE se nenhum dos resultados das medições efetuadas 
ultrapassar os VLE definidos no Anexo I da Portaria n.º 677/2009, de 23 de junho e 
Anexo A da Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho (no caso dos compostos orgânicos 
voláteis e do Sulfureto de Hidrogénio). 
 
 
 
4.1.7 Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos 

Resultados dos Programas de Monitorização 
Caso o programa de monitorização revele incumprimento de Valor Limite de Emissão 
(VLE) serão adotadas: 
 

• As medidas corretivas (imediatas) adequadas, incluindo um programa de 
vigilância apropriado; 

 

• As melhores técnicas disponíveis para o tratamento do efluente gasoso de modo a 
garantir a diminuição da quantidade e da concentração emitida do poluente 
atmosférico em causa. 

 
 
Serão igualmente efetuadas campanhas de medição mais frequentes até que cesse a 
situação de incumprimento.  
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4.1.8 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Revisão do Programa de 

Monitorização 
Os relatórios das monitorizações pontuais cumprirão as especificações do artigo 23.º do 
Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, pelo que proceder-se-á à comunicação dos 
resultados da monitorização pontual à APA, logo que os dados estejam disponíveis, e até 
um máximo de 60 dias após a monitorização.  
 
Caso ocorram alterações nas condições de emissão, ou de funcionamento da instalação, 
será efetuada uma revisão do plano de monitorização, de forma a dar resposta às 
exigências estabelecidas nos documentos legais em vigor. 
 
A revisão do plano também será efetuada se surgirem alterações aos diplomas legais 
que serviram de base ao estabelecimento das diretrizes apresentadas neste plano de 
monitorização. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÃO 
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O presente documento de aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto 
“SOVENA XXI: ENSILAGEM, REFINARIA, EMBALAMENTO, ARMAZENAGEM DE PRODUTO 
ACABADO, ARMAZENAGEM DE ÓLEOS VEGETAIS E AZEITES”, teve como objetivo a 
análise das alterações introduzidas ao projeto, na sequência do pedido de suspensão do 
procedimento de AIA (Processo n.º 1086/2013), efetuado pela Sovena Oilseeds, 
proponente do projeto, em 2 de junho de 2014, para reformulação do mesmo. 
 
Esse pedido de suspensão efetuou-se ao abrigo do permitido na legislação, em resultado 
do Parecer da Comissão de Avaliação (CA) vir a ser desfavorável à implementação do 
projeto, pelos impactes ambientais significativos que o mesmo induzia nalguns fatores 
ambientais, nomeadamente na Paisagem, Recursos Hídricos Superficiais e Reserva 
Ecológica Nacional (REN) e neste âmbito também relacionados com a Geologia e a 
instabilidade das vertentes. 
 
Da análise do Parecer da CA pode concluir-se que o projeto tendo impactes positivos 
socioeconómicos muito significativos, tinha contudo na solução técnica apresentada para 
a sua implantação no terreno, impactes negativos significativos nalguns aspetos 
ambientais de maior sensibilidade, e que caraterizam o local de forma mais particular e 
que não foram devidamente acautelados com a solução de projeto apresentada. 
 
Esses impactes decorrem da artificialização de parte da linha de água presente no local 
para a criação do novo acesso à unidade industrial, da interferência com a estabilidade 
das vertentes das áreas a intervencionar e das áreas envolventes, e da elevada intrusão 
visual das instalações que pela sua altura e volume, adensaria a massa já fortemente 
caracterizada com intrusão visual grave, e influiria na diminuição da qualidade visual de 
toda a área. 
 
Considerou-se assim que a reformulação do projeto tendo em conta os aspetos acima 
identificados poderia minimizar os impactes negativos significativos acima identificados e 
promover assim uma melhor integração da nova unidade na paisagem, cujo investimento 
económico é reconhecido de valor estratégico e com impactes socioeconómicos muito 
significativos. 
 
Nestes termos, a reformulação do projeto, foi assim orientada segundo dois aspetos 
principais, por um lado, tendo em vista a minimização dos impactes negativos 
significativos identificados, e por outro propondo medidas adicionais de minimização e 
compensação que possam contribuir para a melhor inserção da nova unidade e 
promoção da envolvente, face ao contexto particular da zona e ao seu valor ambiental. 
 
Nesta reformulação e para minimização da intrusão visual na paisagem, houve assim a 
preocupação em desenvolver uma nova solução de layout e de arquitetura que 
minimizasse os impactes paisagísticos pela redução da área de ocupação, volumetria e 
altura exposta dos edifícios, de modo a que o conjunto se possa integrar melhor na 
paisagem e na encosta e que tenha um menor impacte visual para a paisagem 
envolvente, em particular da que lhe fica fronteira, em especial da zona monumental da 
cidade de Lisboa. 
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Face aos aspetos que se relacionam com os recursos hídricos superficiais e as áreas de 
Reserva Ecológica Nacional, o novo layout, em particular o do acesso, procurou 
minimizar ou mesmo evitar alguns dos anteriores impactes sobre os ecossistemas da 
REN presentes e respetivas funções, nomeadamente sobre a linha de água, evitando 
qualquer interferência sobre a mesma e a artificialização anteriormente prevista. O 
mesmo aconteceu na redução das potenciais situações de instabilidade nas vertentes, 
onde o projeto, face ao espaço disponível, procurou um maior afastamento à encosta e 
previu novas medidas para a minimização da instabilidade das vertentes e proteção e 
segurança das instalações. 
 
Com a reformulação do projeto considera-se terem sido reduzidos os principais impactes 
da anterior solução e proposto um projeto globalmente mais favorável. 
 
Face à avaliação de impactes realizada nos descritores ambientais, em que as alterações 
de projeto efetuadas tem especial incidência, pode concluir-se que as alterações são 
positivas e contribuem para uma efetiva minimização dos impactes negativos da anterior 
solução de projeto. 
 
Considera-se assim ter sido reduzida de forma muito importante a intrusão visual do 
projeto pela diminuição acentuada da sua volumetria e maior harmonização com a linha 
de alturas das construções existentes, de modo a que a sua perceção, sobretudo para as 
áreas de qualidade visual elevada da margem norte, seja menor e mais enquadrada na 
paisagem envolvente e em particular na arriba a montante. 
 
A solução preconizada procurou criar uma coerência de intervenção que responde 
eficazmente à alteração funcional agora proposta, prefigurando simultaneamente uma 
imagem integrada nas características da envolvente e a possibilidade da sua maior 
absorção visual por parte da paisagem recetora. 
 
Considera-se assim que o impacte global após a alteração efetuada é negativo e pouco 
significativo, sobretudo para os recetores mais afastados, na margem norte e ponte. 
Pontualmente e para os recetores próximos, como são os recetores esporádicos da 
Pousada da Juventude poderá considerar-se a alteração mais impactante, embora como 
a mesma se faz na continuidade das instalações existentes, não introduz grande 
alteração na leitura da paisagem. 
 
As alterações de projeto revelam-se positivas para o local sobretudo, por se deixar de 
interferir com um habitat de interesse (linha de água) que assume também funções de 
conetividade ecológica na ligação com o Rio Tejo. Por outro lado, as medidas de 
requalificação da linha de água em articulação com o novo posicionamento do acesso e 
das medidas de minimização já integradas no projeto, contribuem globalmente para a 
minimização dos impactes da sua implantação, pelo que face às afetações que persistem 
(em geral sobre unidades maioritariamente sem grande valor ecológico), se podem 
classificar os mesmos como globalmente negativos e pouco significativos e de âmbito 
local. 
 
As alterações de projeto revelam-se positivas para a redução de impactes nas funções 
ecológicas da REN contribuindo-se de uma forma compensatória sobre os impactes 
causados e o equilíbrio biofísico da zona. 
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ANEXO 1 
PROCEDIMENTO DE AIA: PARECER DA CA E OFÍCIOS DE 
SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE AIA E RESPETIVA 

ACEITAÇÃO PELA AUTORIDADE DE AIA 
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ANEXO 2 
ELEMENTOS DE PROJETO 
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Anexo 2.1 

Arquitetura 
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Anexo 2.2 

Silos 
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Anexo 2.3 

Subestação 
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Anexo 2.4 

Acesso 
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Anexo 2.5 

Drenagem 
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Anexo 2.6 

Estabilidade 
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Anexo 2.7 

Desmantelamento da Fábrica de Extração de 
Girassol 

 





   
 

Sovena XXI – Ensilagem, Refinaria, Embalamento, Armazenagem de Produto Acabado,  
Armazenagem de Óleos Vegetais e Azeites (Reformulação do Estudo Prévio) 
Estudo de Impacte Ambiental (Aditamento 3) Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto – ANEXO 3 
Fevereiro 2015  
Rev.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
GEOLOGIA 
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ANEXO 4 
ODORES 
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ANEXO 5 
AMBIENTE SONORO 
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ANEXO 6 
ESTUDO CROMÁTICO – PALETA DE CORES 

 
 


