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T 120703 

CAETANO COATINGS, SA 

Linha de Anodização 

Estudo de Impacte Ambiental 
ADITAMENTO 

 
1.  INTRODUÇÃO 

O presente documento tem por objectivo dar satisfação ao pedido de elementos 
adicionais por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo, no âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, 
referente ao Projecto da Linha de Anodização da Caetano Coatings, SA. 
 
 

2. ELEMENTOS ADICIONAIS  

2.1 Descrição do Projecto 

1. Indicar quais as acções do projecto que visam evitar o envio de efluente, cuja 
qualidade não é permitida no colector municipal. 
As acções de projecto consideradas têm por objectivo garantir que são cumpridos os 
valores limite de emissão (VLE) definidos na ligação ao colector municipal. 
 
No que respeita às características actuais de descarga das águas residuais no colector 
municipal, vem referido na página III.41 do relatório do EIA que estão a ser 
desenvolvidas as acções necessárias para ultrapassar as situações pontuais de 
incumprimento dos VLE relativos aos Sulfuretos e ao Ferro Total. 
 
Tal como vem indicado na página III.41 do relatório do EIA, “em relação à 
concentração de Ferro Total, está a ser melhorado o ajuste de pH na ETARI para 
optimizar a precipitação completa deste metal”. 
 
“No que respeita aos Sulfuretos, está em curso uma investigação detalhada de qual 
o produto químico utilizado que contém Sulfuretos, de forma a detectar a sua 
substituição, já que a ETARI não elimina este poluente” 
 
Considera-se que essas situações estão actualmente controladas, de acordo com os 
resultados das análises efectuadas em Abril de 2014, em que se obtiveram os 
seguintes resultados: 

 
• Ferro Total: ...................... 1,2 mg/l (VLE – 2,5 mg/l); 

• Sulfuretos:........................ < 1,0 mg/l (VLE – 1,0 mg/l). 
 

Em relação ao projecto da Linha de Anodização, nas páginas III-69 a III-72 do 
relatório do EIA vêm descritas e ilustradas na Figura III.12 as acções de projecto que 
foram consideradas para cumprir os VLE na ligação ao colector municipal, cujos 
aspectos principais são apresentados a seguir. 
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“Assim, as águas residuais da linha de anodização serão armazenadas em diferentes 
tanques, de acordo com as suas características químicas. 
 
As águas residuais que não contêm metais pesados (essencialmente níquel e 
alumínio), fosfatos e sulfatos, em concentrações significativas, serão enviadas para 
tratamento na ETARI existente, a qual tem capacidade e características para o 
efeito. 
 
Para o tratamento dos metais pesados, fosfatos e sulfatos foi considerado um sistema 
específico de tratamento descontínuo (batch), com a capacidade de 50 m3/dia, onde 
é efectuada a precipitação desses poluentes. 
 
As águas residuais pré-tratadas serão depois transferidas por bombagem para a 
ETARI existente para tratamento final. 
 
As águas residuais concentradas das soluções do processo de electropolimento 
serão encaminhadas para o exterior como resíduos. 
 
Para além dos tanques de armazenagem, o sistema de pré-tratamento das águas 
residuais da linha de anodização é constituído essencialmente por um tanque de 
fundo cónico com a capacidade de 20 m3, dispondo de agitador e medição de pH 
para doseamento dos produtos químicos necessários à precipitação dos metais, 
fosfatos e sulfatos, designadamente HCl, Ca(OH)2, coagulante e floculante. 
 
A separação dos sólidos precipitados é efectuada num decantador vertical, de fundo 
cónico, com a capacidade de 25 m3, a que segue um filtro prensa para espessamento 
das lamas, as quais são encaminhadas para o exterior como resíduos. 
 
Relativamente aos banhos da fase propriamente dita de anodização, foi considerada 
também a instalação de uma unidade de retardação, ou seja, de minimização da 
substituição dos banhos, por manutenção da concentração de alumínio, o qual é 
removido por intermédio de uma coluna de permuta iónica”. 

 
2. Disponibilizar a delimitação da área do projecto em formato “Shapefile” (ESRI), 

no sistema de coordenadas oficial de Portugal Continental PT-TM06-RTRS89 
(EPSG:3763). 
A delimitação da área da instalação e do projecto da Linha de Anodização, em 
formato “Shapefile”, incluíram-se em quatro ficheiros apensos ao presente 
documento.   

 
3. Identificar quais as acções que se encontram autorizadas/licenciadas e apresentar 

documentos descritivos e ilustrativos do existente (documentos certificados pela 
Câmara Municipal de Alenquer). 

No Anexo 1 do presente documento incluiu-se a guia de recebimento, emitida pela 
Câmara Municipal de Alenquer para obtenção do alvará de autorização de utilização 
dos edifícios da Caetano Coatings. O alvará será enviado posteriormente, no decorrer 
da próxima semana. 
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2.2 Recursos Hídricos Subterrâneos 

4. Corrigir a identificação da massa de água subterrânea onde se localiza o projecto 
(pag. IV-107) para Bacia do Tejo Sado /Margem Direita (T1) 
Na Figura 1 estão demarcados os limites dos sistemas aquíferos Bacia do Tejo-
Sado/Margem Direita (T1) e Bacia do Tejo-Sado/Aluviões do Tejo (T7), de acordo 
com a poligonal disponível em www.snirh.apambiente.pt. 
 
Como se pode verificar, a unidade industrial está localizada no sistema aquífero 
Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita (T1), muito próximo do limite do sistema 
aquífero Bacia do Tejo-Sado/Aluviões do Tejo (T7). 
 

5. Reformular a caracterização da massa de água subterrânea quanto à 
hidrogeologia e ao seu funcionamento hidráulico, tendo em conta a correcção 
acima referida. 
O sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita (T1), cuja área aproximada é 
de 1 629 km2, constitui, juntamente com o da Margem Esquerda e o das Aluviões do 
Tejo, uma grande unidade hidrogeológica cujo suporte são os sedimentos que 
preenchem a bacia terciária do Tejo e Sado (Figura 2). 
 

Figura 2 – Sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita (T1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localidades 

Sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita

Aluviões (Recente) 

Dunas e areias de duna (Recente) 

Depósitos de Terraços (Plistocénico) 

Complexo detrítico (Pliocénico) 

Calcários de Almoster (Miocénico) 

Grés de Ota (Miocénico) 

Complexo detrítico e calcário (Oligocénico) 

Formações calco-margosas e detríticas (Cretácico) 

Formações detríticas e carbonatadas (Jurássico) 

Margas de Dagorda (Jurássico inf.) 

Ortognaisses pré-Hercínicos 

Filões 
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Almeida et al., (2000) consideram neste sistema a existência de duas unidades 
aquíferas: os Calcários de Almoster, definindo um aquífero carbonatado, e os 
Arenitos da Ota, desenvolvido em rochas detríticas.  
 
Embora não existam dados que permitam elaborar um mapa piezométrico desta 
unidade, Almeida et al. (2000) referem que os poucos dados disponíveis confirmam 
o que é possível deduzir a partir do modelo conceptual do sistema, ou seja, níveis 
mais elevados perto do limite com o Maciço Calcário Estremenho, decrescendo no 
sentido do Tejo, indicando portanto um escoamento dirigido para este rio. 
 
O sistema aquífero descarrega igualmente para as aluviões do Tejo, por drenância 
ascendente (Lopo Mendonça, 2010). Contudo, o regime de fluxo é afectado em 
numerosas áreas devido à exploração do sistema aquífero, pelo que o sentido do 
fluxo está invertido, nomeadamente na parte central, onde o potencial hidráulico no 
sistema aluvionar se tornou superior ao potencial hidráulico na parte superior do 
sistema aquífero terciário (Lopo Mendonça, 2010). Pode haver escoamento 
subterrâneo proveniente das formações do Maciço Calcário Estremenho e dos 
calcários de Ota e Alenquer (PNUD, 1980; Gestágua, 1996; Simões, 1998), embora 
Almeida et al., (2000) considerem que este volume de escoamento subterrâneo é 
pouco importante devido à ocorrência de formações com permeabilidades baixas na 
base da sequência sedimentar terciária. Há ligação hidráulica entre este sistema 
aquífero e a zona do estuário do Tejo, expressa pela ocorrência de fenómenos de 
intrusão salina nas zonas de Alverca, Alhandra, Vila Franca de Xira e Azambuja. 
 
De acordo com PGRH do Tejo (2013), o balanço hídrico para este sistema aquífero 
(série 1979-2009) indica uma precipitação anual de 668 mm e uma recarga de 
123 mm/ano, que representa 18% daquele valor. 
 
As extracções neste sistema não são muito significativas. Em 2001, estimaram-se 
valores entre 73 e 97 mm/ano (PBH Rio Tejo), sendo o balanço global equilibrado, 
principalmente através de saídas para a rede hidrográfica. 
 
Os Arenitos da Ota podem ter espessuras entre 200 e 250 m, embora se conheçam 
furos de captação de água com espessuras superiores a 360 m, nomeadamente no 
Cartaxo (Almeida et al., 2000). 
 
A mesma fonte estimou para os Arenitos da Ota uma produtividade média de 14,9 l/s. A 
transmissividade situa-se entre 1 e 4100 m2/dia, sendo mais frequente entre 20 e 
160 m2/dia.  
 
Nas massas de água da Bacia do Tejo/Sado ocorre grande variabilidade de fácies, em 
relação com a variedade litológica e pelos tempos de circulação da água subterrânea, 
sendo a fácies predominante a bicarbonatada cálcica. Na Bacia do Tejo-Sado / 
Margem Direita as fácies predominantes são bicarbonatada calco-sódica e/ou 
calcomagnesiana e cloretada mista (avaliação no período 2000 – 2009). 
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Localmente, no perímetro da Caetano Coatings, ocorrem terrenos de idade 
miocénica, recobertos localmente por depósitos de aluvião recentes, estes 
relacionados com a linha de água próxima, correspondendo ao enchimento do seu 
leito menor. Apresentam composição predominantemente argilosa, com fracção 
areno-siltosa, por vezes muito desenvolvida. A sua espessura é variável, com valores 
da ordem dos 2 a 3 metros. 
 
De acordo com os logs das sondagens dos furos de captação de água para abastecimento 
da unidade industrial, a estratigrafia no local é a que está indicada no Quadro 1, sendo 
predominantemente representada por camadas de arenitos, alternando por vezes com 
níveis de argila e areia. 
 

Quadro 1 – Log das sondagens para captação de água no perímetro da Caetano Coatings 

Furo CBR1 
-3,00 Argila margosa com seixo e terra vegetal 
-8,00 Conglomerado médio amarelo-acastanhado 

-12,00 Argila acinzentada  
-23,00 Grés grosseiro margoso amarelo-esbranquiçado 
-25,00 Grés grosseiro amarelado 
-35,00 Grés grosseiro amarelo-avermelhado 
-48,00 Grés argiloso amarelo-acinzentado 
-50,00 Grés grosseiro amarelo-acinzentado 
-73,00 Grés argiloso cinzento-amarelado 
-79,00 Areia média a grosseira amarelo-esbranquiçada 

Furo SL1 
0 – -6 Argila  

-6 – -15 Saibro com seixo 
-15 – -22 Argila acinzentada  
-22 – -35 Grés cinzento 
-35 – -44 Areia média 
-44 – -51 Greda cinzenta 
-51 – -60  Argila cinzenta 
-60 – -91 Saibro argiloso vermelho 

 
Assim, está-se em presença de um sistema aquífero de natureza detrítica, confinado a 
semi-confinado, com fluxo predominantemente na direcção do Tejo.  
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6. Apresentar a caracterização da qualidade das águas subterrâneas com base na 
análise da água de um dos furos existentes na instalação, para os seguintes 
parâmetros: pH, temperatura, SST, Condutividade, Nitratos, Azoto amoniacal, 
Fosfatos, Sulfatos, Cloretos, Zinco, Níquel, Cádmio, Crómio total, Chumbo, 
Mercúrio, Hidrocarbonetos dissolvidos e emulsionados, Hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares (PAH), Oxigénio dissolvido (% de saturação), CBO5, 
CQO, Estreptococos Fecais, Coliformes Fecais e Totais.   
No Anexo 2 ao presente documento incluiu-se o Boletim de Análise com a 
caracterização da água de um do furo existente na Caetano Coatings. 
 

7. Avaliar os impactes induzidos pelo projecto face à caracterização da situação de 
referência solicitada nos pontos anteriores 
O projecto da Linha de Anodização irá ser implementado num edifício existente nas 
instalações da Caetano Coatings, pelo que não haverá alterações no índice de 
impermeabilização da unidade.  
 
O projecto em análise irá induzir um aumento de cerca de 16% no consumo global de 
água, essencialmente de água subterrânea a extrair dos furos de captação existentes, 
passando-se de 131 666 m3, em 2012, para 153 000 m3, após a implementação do 
projecto. Futuramente, o consumo de água na Caetano Coatings representará apenas 
37% do volume total actualmente autorizado, uma vez que os furos existentes estão 
licenciados para um volume máximo total de 37 500 m3/mês. 
 
Assim, os efeitos deste projecto no domínio dos recursos hídricos respeitam ao 
aumento da extracção de água subterrânea, impacte negativo este que se considera de 
fraca relevância em face das disponibilidades do sistema aquífero onde é feita a 
captação, como se viu acima. 
 

8. Rever as medidas de minimização em função das conclusões decorrentes da 
avaliação de impactes no ponto 7. 

As medidas de minimização apresentadas no EIA mantêm-se válidas, uma vez que as 
conclusões da avaliação de impactes não sofreram alterações, julgando-se 
desnecessário considerar medidas adicionais. 

 
9. Rever Rever o Plano de Monitorização relativamente aos locais de amostragem e à 

periodicidade. A monitorização deverá ser realizada em dois locais (um a montante 
da instalação e outro a jusante, tendo em conta o sentido preferencial do fluxo 
subterrâneo). A monitorização deverá ser semestral (uma na época das águas altas 
– Março e, a outra, na época das águas baixas – Setembro). Para efeitos de 
avaliação, os valores de referência deverão ser apenas os previstos na legislação 
nacional e não os resultados das campanhas já realizadas, tal como é referido no 
RS (pág. VI-234). 

Com o objectivo de avaliar de uma forma directa a influência da laboração da 
instalação da Caetano Coatings sobre a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, 
propõe-se a monitorização periódica dos dois furos existentes no perímetro fabril, 
cuja localização se indica na Figura 3. 
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Os furos apresentam uma localização apropriada aos objectivos da monitorização, 
quanto à direcção do fluxo do escoamento subterrâneo, que, como referido acima, se 
processa em direcção ao rio Tejo. 
 
Figura 3 – Localização dos furos onde será realizada a monitorização das águas subterrâneas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tendo em consideração a natureza da actividade em análise e os usos actuais e 
potenciais do recurso, os parâmetros a monitorizar deverão ser: 

 
• Alumínio; 

• Azoto Amoniacal; 
• Arsénio; 
• Cádmio; 
• Cálcio; 
• Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5); 
• Cheiro; 
• Chumbo; 
• Cianetos; 
• Cloretos; 
• Cloro Residual; 
• Cobre; 

FURO AC2

FURO AC1

Simbologia: 

‐ Instalações da Caetano Coatings  ‐ Área de implantação da Linha de Anodização 
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• Coliformes Totais; 
• Condutividade (25 ºC); 
• Cor; 
• Carência Química de Oxigénio (CQO); 
• Crómio Total; 
• Crómio Hexavalente (Cr VI); 
• Detergentes; 
• Dureza Total; 
• Enterococos; 
• Escherichia coli (E. coli); 
• Estanho; 
• Fenóis; 
• Ferro Total; 
• Fluoretos; 
• Fósforo; 
• Hidrocarbonetos Totais; 
• Magnésio; 
• Manganês; 
• Mercúrio; 
• Níquel; 
• Nitratos; 
• Nitritos; 
• Germes a 22 ºC; 
• Germes a 37 ºC; 
• Óleos e Gorduras; 
• Oxidabilidade; 
• pH; 
• Sólidos Suspensos Totais (SST); 
• Sulfatos; 
• Turvação; 
• Zinco. 

 
A monitorização será semestral, sendo que uma das campanhas será realizada no 
período húmido (águas altas) e outra no período seco (águas baixas). 
 
O programa de controlo que se propõe será implementado, nos moldes definidos, 
após a entrada em funcionamento da Linha de Anodização.  
 
Os resultados do programa de monitorização serão comparados com os normativos 
previstos na legislação nacional aplicável. 
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Caso o programa de monitorização indique a ocorrência de valores em desrespeito 
aos normativos indicados, que tenham comprovadamente origem na unidade 
industrial, serão equacionadas medidas adicionais de controlo de eventuais 
contaminações. 
 

2.3 Qualidade do Ar 

10. Relativamente ao Quadro IV.19 (pág. IV-130), com os resultados de entrada do 
modelo em termos de emissões, deverá ser esclarecido: 

• Porque foram consideradas apenas aquelas 7 fontes de emissão uma vez que 
existe um conjunto muito mais alargado de fontes pontuais; 

• Porque foram considerados apenas os poluentes PM10 e COV´s; 

• Como foram obtidos os caudais mássicos apresentados. 
 
Caso se considere necessário alterar o referido quadro, deverá ser reformulada a 
modelação apresentada, seguindo a mesma metodologia apresentada (com a qual 
se concorda). 
 
Em primeiro lugar, é de referir que os caudais mássicos da maior parte das fontes 
pontuais são muito baixos para os diferentes poluentes, pelo que se considerou que 
não se justificava introduzir todas as fontes existentes no modelo do estudo de 
dispersão, pois os acréscimos da concentração de poluentes ao nível do solo não são 
muito significativos. 
 
Por essa razão, apenas foram consideradas no estudo de dispersão as fontes com os 
maiores caudais mássicos, simultaneamente, de Partículas e de Compostos Orgânicos 
Voláteis (COT).  
 
No entanto, como as emissões de Partículas consideradas no estudo de dispersão, 
em relação ao total das fontes existentes na instalação, em termos de caudais 
mássicos, representavam cerca de 51% e de COV cerca de 79%, optou-se por 
reformular o estudo de dispersão, com a introdução no modelo de um total de 22 
fontes e com a simulação dos poluentes PM10, COV, NO2 e CO. 
 
Para a caracterização da situação de referência foram utilizados os resultados dos 
relatórios de caracterização das fontes pontuais da instalação da Caetano Coatings, 
os quais foram incluídos no Anexo 4.22 do Processo de Licenciamento para 
Alteração de Instalação PCIP, bem como as emissões das fontes FF2 e FF100, cujos 
resultados foram incluídos no Anexo 3 do presente Aditamento.  
 
Por sua vez, no Anexo 4 incluiu-se uma síntese dos resultados dos relatórios de 
monitorização das emissões gasosas, que serviu de base à realização do estudo de 
dispersão na situação de referência, estando assinaladas a “azul” as fontes pontuais 
consideradas. 
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Tal como vem indicado na folha de cálculo correspondente à situação de referência 
(Anexo 4), em termos de caudais mássicos, as fontes agora consideradas no modelo, 
em relação ao total de fontes existentes na instalação, representam: 
 
– Partículas (PM10): ....................80,4%; 
– NOx como NO2:.......................72,2%; 
– COV:........................................90,4%; 
– CO:...........................................67,7%. 
 
De salientar que, de forma conservativa, já que as fontes pontuais não funcionam 
24 horas por dia e 365 dias por ano, os caudais mássicos utilizados no estudo de 
dispersão, em g/s, indicados também no Anexo 4, foram calculados com base nos 
resultados de caracterização das fontes pontuais, da seguinte forma: 
  
• Concentração do poluente com base na % real de O2 (mg/Nm3) x caudal seco 

com base na % real de O2 (Nm3/h)/1000000, obtendo-se o caudal mássico (kg/h); 

• Caudal mássico do poluente (kg/h) x 1000/3600, obtendo-se o caudal mássico (g/s). 
 

Para a simulação da dispersão de poluentes foi utilizado o modelo que já havia sido 
usado no EIA para a caracterização da qualidade do ar, isto é, o modelo ISCST3 
(Industrial Source Complex – Short Term Version 3), da EPA. 
 
Foram utilizados dados meteorológicos, horários, em tempo real, de um ano de 
dados meteorológicos (2011), referentes ao local em estudo. 
 
Considerou-se um domínio de simulação idêntico ao que já havia sido considerado 
no EIA para a caracterização da situação de referência, bem como um grupo de 
receptores discretos, constituídos pelas estações da Rede de Monitorização da 
Qualidade do Ar (RMQA), que serve a Central do Ribatejo, e os aglomerados de 
Torre e do Carregado. 
  
Por sua vez, no Quadro 2 apresentam-se as características das fontes consideradas 
na situação de referência.   
 
Apresentam-se nos Quadros 3 e 4 os valores estimados a partir da aplicação do modelo 
de dispersão. Nesses mesmos Quadros incluem-se também as concentrações que 
ocorrem nas áreas próximas mais sensíveis, ou seja, nos aglomerados populacionais de 
Torre e do Carregado, bem como nas estações de monitorização da EDP. 
  
Os resultados da dispersão dos poluentes analisados apresentam-se, de forma gráfica, 
nas Figuras 4 e 5, em termos de valores diários de PM10 e anuais de COV.  
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Quadro 2 – Emissões das fontes pontuais da Caetano Coatings (situação de referência) 

Fontes H 
(m) 

D 
(m) 

T 
(ºC) 

V  
(m/s) 

PTS 
(g/s) 

NOx 
(g/s) 

COV 
g/s 

CO 
(g/s) 

FF1 11 0,78 21 13,6 0,018 - - - 
FF2 11 0,80 42 14,8 0,031 - 0,063 - 
FF7 14 0,69 47 10,4 0,003 0,029 0,013 0,013 
FF9 14 0,55 151 6,4 0,005 0,022 0,002 0,010 
FF36 11,1 0,67 28 13,2 0,021 - 0,585 - 
FF37 11,1 0,65 18 7,4 0,032 - 0,253 - 
FF46 11,1 0,68 28 3,0 0,008 - 0,059 - 
FF47 11,1 0,65 17 18,4 0,023 - 1,074 - 
FF48 11,1 0,65 36 18,1 0,031 - 0,552 - 
FF57 20,15 1,80 93 5,0 0,084 0,112 0,121 1,617 
FF58 13 0,35 144 4,3 0,003 0,023 0,001 0,003 
FF59 11,18 0,80 34 14,0 0,031 - 0,043 - 
FF61 10 0,30 416 8,0 0,009 0,012 0,183 0,209 
FF65 13 0,52 124 6,0 0,002 0,109 0,009 0,005 
FF78 14 0,40 72 4,4 0,004 0,055 0,001 0,004 
FF80 14 0,25 50 25,0 0,021 - 0,003 - 
FF81 14 0,25 30 23,5 0,038 - 0,003 - 
FF83 14 0,35 59 4,2 0,003 0,031 0,001 0,003 
FF90 13 0,60 39 15,1 0,059 - 1,300 - 
FF94 13 0,90 32 13,3 0,037 - 0,260 - 
FF96 13 0,62 30 14,8 0,024 - 0,059 - 
FF100 11 0,80 33 12,2 0,021 - - - 

Fonte: Caetano Coatings 
 
Relativamente às simulações incluídas no relatório do EIA, é de referir: 
 
PM10 

• Verifica-se um acréscimo das concentrações, designadamente nos valores de 
base diária, mas os resultados continuam a ser baixos, designadamente nos 
receptores sensíveis; 

• O valor de concentração máxima (16 µg/m3), muito inferior ao VLE de 
50 µg/m3, obtém-se a Norte da instalação da Caetano Coatings. 

 
COV 
• Verifica-se um acréscimo das concentrações, mas os resultados continuam a ser 

baixos, designadamente nos receptores sensíveis; 

• O valor de concentração máxima (22 µg/m3) obtém-se no interior da instalação 
da Caetano Coatings. 
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Quadro 3 – Concentrações nos receptores (µg/m3)  

Receptores M P PM10 
Máx. 24h(1) 

PM10 
Ano 

NO2 
Máx. 1h(2) 

NO2  
Ano 

COV  
Ano 

CO 
Máx. 8h 

Valor limite (µg/m3)    50 40 200 40 - 10 000 
Torre 127 679 229 858 9,5 0,84 23 0,60 8,4 33 
Carregado 127 048 228 914 7,5 0,72 19 0,46 7,3 31 
RS1 – Casais Novos 127013  230997 2,6 0,09 18 0,06 0,98 21 
RS2 - Carregado 127904 228355 5,4 0,76 21 0,56 7,5 15 
RS3 – Castanheira do Ribatejo 126908 225679 2,1 0,28 9,0 0,18 2,7 10 
RS4 – Parque Desportivo 129174 226886 2,1 0,19 10 0,14 1,9 12 
RS5 – RDP 128419 224046 1,5 0,20 5,3 0,14 2,0 7,1 
RS6 - Faiel 130614 224821 1,1 0,09 5,9 0,07 0,93 8,2 

                                   (1) Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil                                 2) Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil  
 
 

Quadro 4 – Concentrações máximas (µg/m3) e pontos em que ocorrem 

Concentrações máximas e pontos em que 
ocorrem  

PM10 
Máx. 24h 

PM10 
Ano 

NO2 
Máx. 1h 

NO2  
Ano 

COV  
Ano 

CO 
Máx. 8h 

Concentração máxima µg/m3 16 2,1 31 1,6 22 34 
M 127 500 127 500 127 500 127 500 127 500 127 000 

Coordenadas Gauss Datum de Lisboa 
P 230 000 229 000 229 000 229 000 229 000 230 500 
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NO2 
• Não tendo sido simulado aquando da realização do EIA, verificam-se valores 

baixos, mesmo em relação ao VLE na base horária; 

• Assim, o valor de concentração máxima na base horária (31 µg/m3), é muito 
inferior ao VLE de 200 µg/m3, que se obtém no mesmo ponto da concentração 
máxima de PM10. 

 
CO 

• Não tendo sido simulado, obtêm-se valores sem qualquer significado, face ao VLE 
na base de 8 horas (10 000 µg/m3).  

 
11. Caso seja reformulada a modelação apresentada para a situação de referência, o 

mesmo deve ser efectuado na avaliação de impactes, seguindo a mesma 
metodologia apresentada (com a qual se concorda). 
Para a simulação da dispersão de poluentes na situação pós-projecto, foi utilizado o 
mesmo modelo de simulação da qualidade do ar na situação de referência, tendo-se 
considerado um domínio de simulação idêntico e o mesmo grupo de receptores 
discretos. 
  
No Quadro 5 apresentam-se as características das fontes principais existentes e das 
futuras fontes associadas à linha de anodização.  
 
Em relação às fontes existentes, foram corrigidos os valores de COV nas fontes 
FF36, FF37, FF47, FF48 e FF90, devido às soluções implementadas e previstas, 
respectivamente nas exaustões das cabines de pintura das Linhas 4 e 6.   
 
Apresentam-se nos Quadros 6 e 7 os valores estimados a partir da aplicação do 
modelo de dispersão na situação pós-projecto. Nesses mesmos Quadros incluem-se 
também as concentrações que ocorrem nas áreas próximas mais sensíveis, ou seja, 
nos aglomerados populacionais de Torre e do Carregado, bem como nas estações de 
monitorização da EDP. 
  
Os resultados da dispersão dos poluentes analisados apresentam-se, de forma 
gráfica, nas Figuras 6 e 7, em termos de valores diários de PM10 e anuais de COV.  
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Quadro 5 – Emissões das fontes pontuais da Caetano Coatings (situação pós-projecto) 

Fontes H 
(m) 

D 
(m) 

T 
(ºC) 

V  
(m/s) 

PTS 
(g/s) 

NOx 
(g/s) 

COV 
g/s 

CO 
(g/s) 

Fontes Existentes 
FF1 11 0,78 21 13,6 0,018 - - - 
FF2 11 0,80 42 14,8 0,031 - 0,063 - 
FF7 14 0,69 47 10,4 0,003 0,029 0,013 0,013 
FF9 14 0,55 151 6,4 0,005 0,022 0,002 0,010 
FF36 11,1 0,67 24 8,0 0,010 - 0,097 - 
FF37 11,1 0,65 18 7,4 0,032 - 0,171 - 
FF46 11,1 0,68 28 3,0 0,008 - 0,059 - 
FF47 11,1 0,65 26 15,9 0,018 - 0,294 - 
FF48 11,1 0,65 36 18,1 0,031 - 0,387 - 
FF57 20,15 1,80 93 5,0 0,084 0,112 0,121 1,617 
FF58 13 0,35 144 4,3 0,003 0,023 0,001 0,003 
FF59 11,18 0,80 34 14,0 0,031 - 0,043 - 
FF61 10 0,30 416 8,0 0,009 0,012 0,183 0,209 
FF65 13 0,52 124 6,0 0,002 0,109 0,009 0,005 
FF78 14 0,40 72 4,4 0,004 0,055 0,001 0,004 
FF80 14 0,25 50 25,0 0,021 - 0,003 - 
FF81 14 0,25 30 23,5 0,038 - 0,003 - 
FF83 14 0,35 59 4,2 0,003 0,031 0,001 0,003 
FF90 13 0,60 39 15,1 0,059 - 0,277 - 
FF94 13 0,90 32 13,3 0,037 - 0,260 - 
FF96 13 0,62 30 14,8 0,024 - 0,059 - 
FF100 11 0,80 33 12,2 0,021 - - - 

Novas fontes 
FF101 13 0,63 60 15,0 0,039 - 0,194 - 
FF102 13 0,96 40 15,0 0,094 - 0,472 - 
FF103 13 0,43 98 15,0 0,016 - 0,082 - 
FF104 13 0,84 60 15,0 0,137 - 0,342 - 
FF105 13 0,34 150 15,0 0,043 0,086 0,017 0,043 

Fonte: Caetano Coatings 
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Quadro 6 – Concentrações nos receptores (µg/m3)  

Receptores M P PM10 
Máx. 24h(1) 

PM10 
Ano 

NO2 
Máx. 1h(2) 

NO2  
Ano 

COV  
Ano 

CO 
Máx. 8h 

Valor limite (µg/m3)    50 40 200 40 - 10 000 
Torre 127 679 229 858 13 1,1 23 0,67 4,6 34 
Carregado 127 048 228 914 11 1,1 22 0,56 4,6 33 
RS1 – Casais Novos 127013  230997 3,9 0,14 23 0,07 0,50 22 
RS2 - Carregado 127904 228355 8,0 1,1 25 0,65 4,4 16 
RS3 – Castanheira do 
Ribatejo 126908 225679 3,3 0,44 11 0,22 1,7 10 

RS4 – Parque 
Desportivo 129174 226886 3,0 0,29 12 0,16 1,2 13 

RS5 – RDP 128419 224046 2,6 0,31 6,3 0,16 1,3 7,3 
RS6 - Faiel 130614 224821 1,7 0,14 7,3 0,08 0,57 8,4 

                                   (1) Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil                                 2) Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil  
 

Quadro 7 – Concentrações máximas (µg/m3) e pontos em que ocorrem 

Concentrações máximas e pontos 
em que ocorrem  

PM10 
Máx. 24h 

PM10 
Ano 

NO2 
Máx. 1h 

NO2  
Ano 

COV  
Ano 

CO 
Máx. 8h 

Concentração máxima µg/m3 20 3,0 38 1,9 13 35 
M 127 500 127 500 127 500 127 500 127 500 127 500 Coordenadas Gauss Datum de 

Lisboa P 230 000 229 000 229 000 229 000 229 000 229 000 
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Em relação à situação de referência, é de salientar: 
 
PM10 
• Verifica-se um aumento pouco significativo das concentrações, cujos valores são 

muito inferiores aos VLE aplicáveis; 
• O ponto de concentração máxima na base diária (20 µg/m3) obtém-se no mesmo 

local da simulação na situação de referência. 
 
COV 

• Verifica-se uma redução das emissões de COV, em relação à situação de 
referência, associada às medidas implementadas e previstas nas cabines de 
pintura das Linhas 4 e 6; 

• O ponto de concentração máxima (13 µg/m3) obtém-se no mesmo local da 
simulação na situação de referência. 

 
NO2 
• Verifica-se um aumento pouco significativo das concentrações, cujos valores são 

muito inferiores aos VLE aplicáveis; 
• O ponto de concentração máxima na base horária (38 µg/m3) obtém-se no 

mesmo local da simulação na situação de referência. 
 
CO 

• Verifica-se um ligeiro aumento das concentrações, mas que não tem qualquer 
significado face ao VLE aplicável. 

 
12. Efectuar uma avaliação das concentrações futuras junto aos receptores avaliados 

(R1, R2, RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6) adicionando às concentrações 
simuladas as concentrações obtidas nas estações apresentadas. Os resultados 
devem ser apresentados para a média anual e 36º máximo diário do ano. 
Com a utilização do modelo ISCST3, foi efectuada uma simulação das 
concentrações futuras de PM10 junto das estações de monitorização da EDP (RS1 a 
RS6), como resultado da entrada em funcionamento das novas fontes FF101 a 
FF105, associadas à linha de anodização. 
 
Nessa simulação não foram consideradas as fontes existentes actualmente na 
instalação da Caetano Coatings, pois estão consideradas nos valores obtidos em 
2012 nas estações RS1 a RS6. 
 
Assim, no Quadro 8 apresentam-se os resultados obtidos nas estações RS1 a RS6, 
em termos de média anual e percentil 90 na base diária de 2012, bem como os 
valores expectáveis no futuro de PM10, considerando os acréscimos resultantes das 
novas fontes FF101 a FF105, decorrentes da simulação efectuada. 
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Quadro 8 – Concentrações de PM10 nos receptores (µg/m3) 

Ano de 2012 Futuro 
Receptores Média anual Percentil 

90 
Média 
anual 

Percentil 
90 

RS1 – Casais Novos 17,8 28,4 17,9 28,5 
RS2 - Carregado 20,6 33,1 20,9 34,2 
RS3 – Castanheira do Ribatejo 16,9 28,9 17,1 29,4 
RS4 – Parque Desportivo 7,0 11,0 7,1 11,4 
RS5 – RDP 20,2 32,7 20,3 33,1 
RS6 – Faiel 19,6 30,8 19,7 31,0 

 
De acordo com os resultados obtidos, não tem significado o acréscimo nas 
concentrações de PM10 que se irão verificar nas estações de monitorização da EDP. 
 

2.4 Emissões 

13. Para a caracterização da situação de referência deverão ser apresentados os 
relatórios de monitorização das emissões dos poluentes das fontes fixas em 
funcionamento, de acordo com o seguinte: 

a) As emissões de poluentes atmosféricos, de fontes fixas não abrangidas na LA 
n.º 22/2008, estão sujeitas a monitorização duas vezes em cada ano civil, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de 
Abril; 

b) Conforme estabelecido na LA n.º 22/2008, quando se verifica o aumento dos 
caudais mássicos de emissão de poluentes, para valores superiores aos limiares 
mássicos mínimos, as fontes fixas ficam sujeitas a monitorização duas vezes 
em cada ano civil. 

O n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 78/2004 refere que “estão sujeitas a 
monitorização pontual, a realizar duas vezes em cada ano civil, com um intervalo 
mínimo de dois meses entre medições, as emissões de poluentes que possam estar 
presentes no efluente gasoso, para os quais esteja definido um VLE nos termos do n.º 1 
do artigo 17.º, e cujo caudal mássico de emissão se situe entre o limiar mássico máximo 
e o limiar mássico mínimo fixados nas portarias a que se refere o mesmo artigo”. 
 
As fontes actuais que não estão abrangidas pela LA n.º 22/2008 são as seguintes: 
 
− FF100 - Decapagem; 
− FF6 - Exaustão do pré-tratamento da Linha 2; 
− F88 - Forno de polimerização do verniz (queimador) da Linha 6; 
− FF89 - Exaustão do arrefecimento 1 da Linha 6; 
− FF90 - Exaustão da cabine do primário da Linha 6; 
− FF91 - Flash-off do primário da Linha 6; 
− FF92 - Forno de polimerização do primário (queimador) da Linha 6;   
− FF93 - Forno de polimerização do primário (exaustão do processo) da Linha 6; 
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− FF94 - Exaustão da cabine da cor da Linha 6; 
− FF95 - Flash-off da cor da Linha 6; 
− FF96 - Exaustão da cabine de verniz da Linha 6; 
− FF97 - Exaustão após a cabine do verniz da Linha 6; 
− FF98 - Caldeira de água quente da Linha 6; 
− FF99 - Exaustão da lavagem da Linha de Desoxidação (Etching) 
 
Relativamente ao ano de 2013, foi efectuada uma vez a monitorização de todas as 
fontes indicadas, com excepção da fonte FF99, a qual foi eliminada, pois concluiu-
se não ser necessária. 
 
De referir também que, tal como foi previsto na página III-44 do relatório do EIA, 
foi desactivada e retirada do local a caldeira de produção de vapor da Linha 4, tal 
como a respectiva chaminé (fonte FF64). 
 
Os relatórios de monitorização das emissões gasosas estão incluídos no Anexo 4.22 
do Processo de Licenciamento para Alteração de Instalação PCIP, com excepção 
dos relatórios de caracterização das fontes FF2 e FF100, que se incluíram no 
Anexo 3 do presente documento. 
 
Se for consultada a síntese dos resultados dos relatórios de caracterização das fontes 
pontuais, que não estão consideradas na LA n.º 22/2008, incluída no Anexo 4, verifica-
se que, com excepção da fonte FF90 (exaustão da cabine do primário da Linha 6, as 
restantes têm caudais mássicos, para os diferentes poluentes, inferiores aos respectivos 
limiares mínimos, tal como definidos na Portaria n.º 80/2006, pelo que não se aplica a 
essas fontes o n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 78/2004. 
 
Para além disso, de acordo com a alínea jj) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, 
como os caudais mássicos são inferiores aos limiares mássicos mínimos, os valores 
limite de emissão (VLE) não são de cumprimento obrigatório. 
 
No Anexo 3 do presente documento, incluíram-se também os extractos dos 
relatórios de monitorização das fontes pontuais da Linha 6, caracterizadas no ano de 
2012. 
 
Assim, de acordo com os resultados obtidos em 2012, verifica-se que, com excepção da 
fonte FF94 (exaustão da cabine da cor), as restantes têm caudais mássicos, para os 
diferentes poluentes, inferiores aos respectivos limiares mássicos mínimos, tal como 
definidos na Portaria n.º 80/2006, pelo que não se aplica a essas fontes o n.º 1 do artigo 
19.º do Decreto-Lei n.º 78/2004 e os VLE não são de cumprimento obrigatório. 
 
De forma a confirmar se esta situação se mantém, que é expectável, já que os 
caudais de gases são baixos, está em curso uma campanha de caracterização das 
fontes indicadas, de forma a que a sua monitorização passe a ser efectuada com uma 
frequência de 3 em 3 anos, tal como definido no n.º 4 do artigo 19.º do Decreto-Lei 
n.º 78/2004. 
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No que diz respeito às fontes FF90 (exaustão da cabine do primário da Linha 6) e FF94 
(exaustão da cabine da cor da Linha 6), as monitorizações realizadas em 2013 e 2012 
revelaram, respectivamente, um caudal mássico de 4,7 kg/h e uma concentração de 
352 mg/Nm3 de COT, no caso da fonte FF90 e de 7,3 kg/h e 354 mg/Nm3, na fonte 
FF94, que constituem situações de incumprimento, já que o VLE aplicável é de 
75 mg/Nm3. 
 
De acordo com o que foi referido na página III-54 do relatório do EIA a acção 
correctiva vai consistir na instalação de filtros de carvão activado, ou de sistemas de 
lavagem nas respectivas exaustões, sendo depois efectuadas duas campanhas de 
caracterização para verificar se foi ultrapassada a situação de incumprimento, bem 
como definir a frequência futura de monitorização.  
 
Em relação às restantes fontes fixas da instalação, cujos resultados da sua 
caracterização mais recente se incluiu no Anexo 4.22 do Processo de Licenciamento 
para Alteração de Instalação PCIP, das fontes FF2 e FF100 no Anexo 3 ao presente 
documento e uma síntese dos resultados no Anexo 4, pode salientar-se que as fontes 
pontuais com caudais mássicos de poluentes inferiores aos limiares mínimos 
poderão apenas ser monitorizadas de 3 em 3 anos e não têm VLE de cumprimento 
obrigatório. 
 
Assim, para além das fontes FF90 e FF94 da Linha 6 e, de acordo com os resultados 
evidenciados no Anexo 4 (situação de referência), aplica-se uma frequência de 
monitorização duas vezes por ano apenas às fontes FF36 (2,1 kg/h de COT), FF47 
(3,9 kg/h de COT) e FF48 (2,0  kg/h de COT), as quais revelaram também situações 
de incumprimento em relação ao VLE de 75 mg/Nm3 (142 mg/Nm3 na fonte FF36, 
190 mg/Nm3 na fonte FF47 e 107 mg/Nm3 na fonte FF48), bem como à fonte FF57 
(5,8 kg/h de CO), mas que não se verifica qualquer situação de incumprimento.  
 
Em relação às situações de incumprimento nas fontes FF36, FF47 e FF48, referiu-se 
na página III-52 do relatório do EIA que a acção correctiva prevista iria incidir na 
ligação dessas exaustões ao sistema existente de oxidação de COV, ou através da 
optimização dos sistemas existentes de lavagem. 
 
Efectivamente, após a optimização dos sistemas de lavagem, a caracterização das 
emissões das fontes FF36, FF47 e FF48, realizadas ainda em 2013 e já em 2014 
(ver extractos dos relatórios no Anexo 3 do presente documento), revelaram caudais 
mássicos de COT inferiores a 2 kg/h, pelo que se considera a situação ultrapassada.   
 

14. Uma vez que se verificam, nos últimos três anos, situações de incumprimento dos 
VLE, dos poluentes COV, COT, CO e PTS, deverão ser apresentadas as soluções 
adoptadas para minimizar a probabilidade de ocorrência destes incumprimentos. 
Tal como já foi referido, de acordo com a alínea jj) do artigo 4.º do Decreto-Lei 
n.º 78/2004, quando os caudais mássicos são inferiores aos limiares mássicos 
mínimos, definidos na Portaria n.º 80/2006, os valores limite de emissão (VLE) não 
são de cumprimento obrigatório. 
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Assim, tal como foi salientado no ponto anterior, actualmente apenas se verificam 
situações de incumprimento dos COV como COT nas fontes FF90 e FF94 da 
Linha 6, cuja solução para minimizar a probabilidade de ocorrência desses 
incumprimentos já foi indicada no ponto anterior. 
 

2.5 Ordenamento do Território 

15. Efectuar o enquadramento do projecto no PROTOVT, designadamente no que diz 
respeito aos riscos identificados no local: perigosidade sísmica elevada. 
De acordo com o PROT OVT, o local do projecto está inserido na Unidade 
Territorial 8 - Eixo Ribeirinho – Azambuja/Santarém, que se desenvolve ao longo 
do rio Tejo, desde o limite Sul do OVT até Santarém.  
 
Para esta unidade, o PROT OVT refere que ...”A concentração de estabelecimentos 
industriais perigosos e o atravessamento do gasoduto e oleoduto, conferem a esta 
unidade territorial perigosidade tecnológica acentuada” e que ...”Tendo em conta a 
geologia dos solos, esta unidade está extensivamente exposta a um elevado risco 
sísmico.” 
 
Com efeito, o vale do Tejo e região envolvente apresentam actividade sísmica 
importante, associada à falha (ou zona de falhas) do curso inferior deste rio, que se 
manifestou de forma mais significativa nos abalos de 1531 e 1909. Durante este 
último, intensidades de grau IX-X foram registadas numa área que se estendia ao 
longo da Lezíria de Vila Franca de Xira, prolongando-se até Carregado e 
Castanheira (in Notícia Explicativa da Carta Geológica de Portugal – Folha 30-D).  
 
O vale do Tejo também é afectado por sismicidade ligada à fractura Açores-
Gibraltar (sismos interplaca), com epicentros geralmente localizados no mar, a SW 
do Cabo de São Vicente. Dentro deste tipo, o exemplo mais significativo foi o abalo 
de 1755, que produziu intensidades de grau IX-X numa faixa passando por 
Merceana, Olhalvo, Alenquer e Carregado (idem). 
 
Por sua vez, de acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas, 
Edifícios e Pontes (RSA), a área está inserida na zona sísmica A, à qual está 
atribuído o coeficiente de sismicidade 1, correspondente à classe de sismicidade 
mais elevada do território nacional. 
 
No âmbito dos estudos de base realizados para o PROT OVT (Zêzere et. al, 20081), 
foi efectuado o cruzamento da carta de isossistas de intensidades sísmicas máximas 
(Instituto de Meteorologia) com a carta da distribuição das PGA (Peak Ground 
Acceleration) para um período de retorno de 475 anos (Montilla, J.A.; Casado, C.L., 
2002). Os efeitos de sítio foram incorporados pela distribuição de formações 
geológicas sedimentares superficiais não consolidadas ou pouco consolidadas, e 
pela distribuição das falhas activas, extraídas da Carta Neotectónica de Portugal. 
Como resultado, foi produzida a Carta de Perigo Sísmico para a região, que se 

                                                 
1 José Luíz Zêzere, Catarina Ramos, Eusébio Reis, Ricardo Garcia, Sérgio Oliveira, (2007/2008), “Perigos Naturais, Tecnológicos e Ambientais 

na Região do Oeste e Vale do Tejo”, INFORGEO, 22/23, 37-49 
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apresenta na Figura 8, verificando-se que a zona do Carregado está incluída na zona 
de perigosidade mais elevada. 

 
Figura 8 – Carta de Perigo Sísmico para a Região do Oeste e Vale do Tejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Zêzere et al., 2008 (PROT OVT) 
 
O projecto em apreço não incorpora acções indutoras ou potenciadoras da 
actividade sísmica, pelo que sob esta perspectiva o projecto não comporta impactes 
neste descritor. 
 
Por outro lado, as edificações e estruturas da instalação industrial foram projectadas 
de acordo com os normativos legais neste domínio, pelo que estão asseguradas na 
componente edificada da instalação as condições exigíveis de segurança estrutural à 
acção sísmica. 
 

16. Demonstrar que o projecto está conforme o regulamento do PDM de Alenquer, 
particularmente com o disposto nos Artigos 34.º, 35.º e 38.º do referido regulamento, 
ou demonstrar que todas as intervenções no local foram devidamente licenciadas 
antes da entrada em vigor deste IGT. 
Os edifícios da unidade do Carregado da Caetano Coatings estão em vias de 
licenciamento pela Câmara Municipal de Alenquer, conforme se pode comprovar 
pela guia de recebimento, incluída no Anexo 1. 
 

Perigosidade sísmica 
Elevada 

Moderada 

Baixa 
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De acordo com a Carta de Ordenamento do PDM de Alenquer, as instalações da 
Caetano Coatings localizam-se em espaço industrial, classificado maioritariamente na 
categoria de Espaço Industrial Existente - IE e, numa parcela reduzida, na categoria de 
Novos Espaços Industriais - IN. No Quadro 9 efectua-se a avaliação de conformidade 
do projecto com o Regulamento do PDM para as classes de espaços em questão. 
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Quadro 9 – Conformidade com os requisitos constantes do Regulamento do PDM de Alenquer – art.ºs 34, 35 e 38 

Projecto Regulamento do PDM de Alenquer  
Valor/Apreciação Conformidade 

Art.º 34.º- Reestruturação dos Espaços Industriais Existentes – IE 
A reestruturação dos espaços industriais IE, que impliquem redimensionamentos dos estabelecimentos 
industriais existentes, reconversão dos existentes, ou a instalação de novos estabelecimentos, deverá ser 
precedida de plano de pormenor que atenda à legislação em vigor e sempre que possível aos parâmetros 
expressos no artigo 35º. deste Regulamento.  

Não aplicável. 
Não irão ser redimensionados, nem construídos novos edifícios. Trata-se da instalação de 
novos equipamentos dentro de um edifício existente de um estabelecimento industrial 
existente. 

- 

Artigo 35.º - Novos Espaços Industriais – IN 
1. O pedido de localização, de novos estabelecimentos industriais, a Câmara Municipal de Alenquer, faz-se 

em conformidade com o Artigo 4.º do D.R. 25/93, de 17 de Agosto.  
1.1. A Câmara Municipal de Alenquer para emitir o seu parecer, aprovando ou reprovando a localização 

no prazo definido no citado diploma, poderá solicitar ao proponente estudo de impacte ambiental e ou 
de tráfego, em conformidade com a legislação específica em vigor, que a habilitem a emissão do 
respectivo parecer.  

1.2. Enquanto não houver Planos de Urbanização ou de Pormenor e a CCRLVT que emite a certidão de 
localização.  

Não aplicável pelas razões expostas acima. - 

2. O P.D.M. prevê a criação de novos espaços industriais nos seguintes locais, assinalados na planta de 
ordenamento:  
a) Espaços em Alenquer, Carregado, Ota e Cheganças.  
b) Espaços entre Estribeiros e Pocariça e a Norte de Marés.  

Não aplicável pelas razões expostas acima. - 

3. A implantação de edifícios industriais será precedida de plano de pormenor, projecto de loteamento, ou 
processo de construção que deverá atender a legislação específica e as regras específicas deste 
regulamento.  

Não aplicável pelas razões expostas acima. - 

4. Os planos de pormenor ou projectos de loteamento industrial, estabelecerão a rede viária interna de 
distribuição e a ligação ao eixo viário nacional, de modo que nenhum lote tenha ligação directa aquele 
eixo.  

Não aplicável pelas razões expostas acima. - 

5. Na implantação de novos estabelecimentos industriais, em espaços industriais a que se refere o ponto 2. 
deste artigo, mesmo que ocupem a totalidade do prédio pré-existente e não careçam de projecto de 
loteamento, fica o projecto de construção sujeito aos parâmetros urbanísticos referidos nos pontos 5.1. e 
5.2. deste artigo, em conformidade com a localização.  

5.1. Nas áreas industriais referidas na alínea a) do n. 2 deste artigo, inseridas nos perímetros urbanos, não é 
permitida a instalação de estabelecimentos da classe A. A construção de edifícios nestas áreas fica 
sujeita, cumulativamente as regras a seguir discriminadas para os lotes depois de infra-estruturados.  
a) Índice de implantação máximo (Ii)lote: 0,5  
b) Volumetria máxima (Iv)lote: 4,5 m3/m2  
c) Arruamentos: Faixa de rodagem, maior ou igual a 9 m; bermas e passeios, maiores ou iguais a 

2,5 m.  
d) Altura máxima das construções: 10 m, salvo situações excepcionais justificadas pela natureza da 

actividade.  
e) Cedências em conformidade com o Plano de Pormenor ou na sua ausência, com a Portaria n.º 1182/92, de 

22 de Dezembro. 

Para os edifícios existentes: 
a) Índice de implantação: ≅0,25; 
b) Volumetria: ≅2,0 m3/m2; 
c) Faixas de rodagem: 10,6 – 18,4 m; Bermas: inexistentes; 
d) Altura máxima de construção: 

. Anexo 1 = 3,5-5,0 m; 

. Edifícios 1, 2 e 3 = 9,3 m; 

. Armazém de produtos perigosos: 4,5 m; 

. Edifício administrativo: 7,0 m. 
e) Cedências: a Portaria referida foi revogada pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março. Foi 
substituída pela Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março, que determina que para a tipologia 
de uso industrial se deverá prever áreas para: 

. Espaços vedes de utilização colectiva – 23 m2/100 m2 a. c. ind/armaz; 

. Equipamento de utilização colectiva 10 m2/100 m2 a. c. ind./armaz.. 

Sim 
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Quadro 9 – Conformidade com os requisitos constantes do Regulamento do PDM de Alenquer – art.ºs 34, 35 e 38 (cont.) 

Projecto Regulamento do PDM de Alenquer  
Valor/Apreciação Conformidade 

Artigo 35.º - Novos Espaços Industriais – IN (cont.) 
5.1.1 Eventuais ampliações dos estabelecimentos industriais da classe A existentes e já com licença de 

localização à data da entrada em vigor do PDM ficam sujeitos à cláusula prevista no n.º 3 do artigo 
4.º do REAI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 25/93, de 17 de Agosto, ou em disposição idêntica de 
diploma legal que o substitua. 

Actualmente, o exercício da actividade industrial é regulado pelo Decreto-Lei n.º 169/2012, de 
1 de Agosto, que revogou os anteriores diplomas REAI. O quadro legal actual não contempla 
disposição similar à constante do n.º 3 do artigo 4.º do REAI, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 25/93, de 17 de Agosto. 

 

5.2. A construção de edifícios industriais nas áreas referidas na alínea b) do ponto 2 deste artigo, fica 
sujeita cumulativamente, às regras a seguir discriminadas para os lotes depois de infra-estruturados.  
a) Índice de implantação máximo (Ii) lote: 0,4.  
b) Volumetria máxima (iV) lote: 3,5 m3/m2 
c) Arruamentos: faixa de rodagem, maior ou igual a 9 m; bermas e passeios, maiores ou iguais a 2,5 m.  
d) Altura máxima das construções: 10 m, salvo situações excepcionais justificadas pela natureza da 

actividade.  
e) Cedências em conformidade com Plano de Pormenor ou na sua ausência com a Portaria n.º 1182/92, de 

22 de Dezembro.  

Não aplicável  - 

Artigo 38.º - Circulação e Estacionamento Automóvel  
Aos planos de urbanização e de pormenor e às operações de loteamento nos Espaços Urbanizáveis devera 
afectar-se uma área correspondente a pelo menos 25% da área total a vias e estacionamento locais.  
1. Para as áreas urbanizáveis e novas áreas industriais e para áreas urbanas e industriais existentes ficam a 

circulação e estacionamento automóvel sujeitos às seguintes regras:  
1.1. Calculo das áreas por lugar de estacionamento:  

a) Veículos ligeiros - deverá afectar-se uma área bruta de 20 m2 por lugar de estacionamento a 
superfície e de 25 m2 por lugar de estacionamento em estrutura edificada (enterrada ou não).  

b) Veículos pesados - deverá afectar-se uma área de 75 m2 por lugar de estacionamento à superfície e 
de 130 m2 por lugar de estacionamento em estrutura edificada (enterrada ou não).  

Veículos ligeiros = 12,5 m2/lugar; 
Veículos pesados = 18,4 m2/lugar Não 

1.4. Indústrias e Armazéns  
a) Nos edifícios destinados a industria e armazéns, deverá ser obrigatória a existência de uma área de 

estacionamento para pessoal e visitantes, dentro do lote, equivalente a 1,5 lugar por cada 200 m2 de 
área coberta total de pavimentos.  

b) Quando a área do lote for superior a 1 000 m2, a área de estacionamento obrigatória será 
equivalente a 1,5 lugar por cada 100 m2 de área coberta total de pavimentos.  

c) Em qualquer dos casos deverá ser prevista, no interior do lote, a área necessária ao estacionamento 
de veículos pesados, em número a determinar caso a caso em função do tipo de indústria a instalar.  

Sendo a área coberta da instalação industrial de 39 185 m2, deveria dispor de 588 lugares para 
veículos ligeiros, dado que a área do lote é superior a 1 000 m2. 
A instalação dispõe de 382 lugares de estacionamento (341 ao ar livre e 41 cobertos).  

Não 
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17. No âmbito da Reserva Ecológica Nacional: 

a) Integrar extracto da Carta de REN de Alenquer em vigor, publicada em Diário 
da República em diploma autónomo, com o projecto em estudo assinalado; 

 
No Anexo 5 foi incluído o extracto da carta de REN publicada para o local do 
projecto, fornecido pela CCDR LVT. 
 
Na Figura 9 apresenta-se o referido extracto com o projecto e as instalações da 
Caetano Coatings assinalados. 
 
b) Justificar que os edifícios, ou quaisquer outros usos e acções previstos no n.º 1 do 

artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, na redacção do Decreto-
Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro, existentes no terreno não interferem com a 
área integrada na REN. A existirem esses usos e acções, deverão ser identificados 
e caracterizados, e devidamente avaliados os seus impactes; 

 
Como se pode verificar pela observação da Figura 9, o edifício onde se irá localizar 
a Linha de Anodização não está localizado em área de REN. 
 
c) Caso se verifique que os edifícios ou quaisquer outros usos e acções existentes no 

terreno interferem com a área integrada na REN e não estão devidamente 
licenciados, ou não estão incluídos no(s) título(s) de licenciamento emitido(s) em 
data anterior à publicação da Carta de REN, deverá ser efectuado o seu 
enquadramento no regime jurídico da REN em vigor – Decreto-Lei n.º 166/2008, 
na redacção do Decreto-Lei n.º 239/2012, e Portaria n.º 419/2012, de 20 de 
Dezembro, nomeadamente: 

 
Observa-se, na mesma figura, que uma pequena parte do edifício 3, onde está 
instalada a Linha 4 (tintas líquidas), parte do edifício das caldeiras e o edifício do 
sistema de oxidação de COV estão localizados em área de REN, na tipologia de 
“áreas de máxima infiltração” (áreas estratégicas de protecção e recarga de 
aquíferos, na terminologia do actual regime da REN), de acordo com a Carta de 
Ecossistemas, em anexo. 
 
Repare-se que a linha de água que atravessa as instalações da Caetano Coatings não 
está integrada no regime da REN. Tal conclusão assenta na comparação do traço 
utilizado para assinalar, na carta da REN, esta restrição em outras linhas de água na 
envolvente (a negrito) e que não está presente na linha de água em questão. 
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Não será despropositado aqui salientar a situação de inconsistência entre a 
classificação do uso do solo aprovada em Fevereiro de 1995 para o perímetro 
industrial da Caetano Coatings pelo PDM de Alenquer (espaços industriais 
existentes e novos espaços industriais) e as restrições de utilidade pública que 
decorrem da imposição do regime da REN ao mesmo local, publicado em 
Resolução do Conselho de Ministros em Setembro de 1996. 
 
As intervenções em área de REN, referidas acima, foram realizadas no âmbito do 
Projecto de Ampliação das instalações da Divisão de Tratamento de Superfície 
(DTS) da Salvador Caetano (designação da Caetano Coatings à data).  
 
O Projecto de Ampliação foi objecto de procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental, de que resultou a emissão da Declaração Ambiental (DIA) favorável 
condicionada, em 8 de Março de 2004 (ver Anexo 6). 
 
Para além da implementação das edificações referidas acima, foram realizadas 
intervenções na linha de água que atravessa a unidade industrial, que implicaram 
alteração do traçado e da secção do talvegue da mesma. 
 
No âmbito do EIA do Projecto de Ampliação, realizado em 2003, foram analisados 
os impactes associados a estas intervenções e propostas medidas de minimização, 
que foram aceitas pela Comissão de Avaliação (CA), como se pode constatar pela 
leitura da referida DIA. 
 
Em face do exposto e atendendo ao articulado do artigo 16.º-A do Decreto-Lei 
n.º 166/2008, de 22 de Agosto, na sua actual redacção, que estabelece o regime da 
REN, a resolução desta situação de conflito de classificação deverá passar pela 
alteração simplificada da delimitação da REN, devendo a Câmara Municipal, para o 
efeito, promover as necessárias diligências junto da CCDR LVT.  
 

i) se são colocadas em causa as funções das áreas estratégicas de protecção e 
recarga de aquíferos, nos termos do anexo I do referido RJREN, por 
função; 

ii) se a(s) acção(ões) consta(m) do anexo II deste diploma; 
iii) se são observadas as condições para a viabilização da(s) pretensão(ões), 

atendendo às disposições da Portaria n.º 419/2012. 
 
Como referido acima, as intervenções em questão foram devidamente analisadas e 
avaliados os respectivos impactes no âmbito do EIA do Projecto de Ampliação da 
DTS da Salvador Caetano, do qual fizeram parte, tendo sido propostas medidas de 
minimização que foram aceites pela CA e incorporadas na respectiva DIA. 
 
As medidas em questão, que se referem ao adoçamento do ângulo dos taludes das 
margens da linha de água, a implementação do revestimento das margens e de 
espécies arbustivas e arbóreas, foram adequadamente consideradas. 
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Anexo 1 
Guia de recebimento, emitida pela Câmara Municipal de Alenquer, para 

obtenção do Alvará de Autorização de Utilização dos Edifícios da 
Caetano Coatings 
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Anexo 2 
Boletim de análise da água de furo existente 
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Anexo 3 
Relatórios de monitorização das emissões gasosas 













































































































































































































































 

 Estudo de Impacte Ambiental da Linha de Anodização – Aditamento – Anexos  

Anexo 4 
Síntese das características das emissões gasosas 

(situação de referência e futuro) 
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Anexo 5 
Extracto da Carta de REN publicada para o local do projecto 
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Anexo 6 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do projecto de 

Ampliação da DTS da Salvador Caetano 
 






















