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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA) do projeto "Unidade Industrial da Biovegetal em Alhandra", em fase de Projeto de Execução, 
sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a ex-Direção Regional da 
Economia de Lisboa e Vale do Tejo1 (atualmente integrada no IAPMEI - Agência para a Competitividade e 
Inovação, I.P.), na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 
I.P.) para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Execução da 
"Unidade Industrial da Biovegetal em Alhandra", cujo proponente é Biovegetal-Combustíveis Biológicos e 
Vegetais S.A. . 

O projeto em causa enquadra-se na subalínea i), alínea b), n.º 4, artigo 1.º [Anexo II, n.º 6, alínea a)] do 
decreto-lei acima referido. 

Através do ofício n.º S001166-201501-DAIA.DAP, de 12/01/2015, a APA, I.P., na qualidade de Autoridade 
de AIA, nomeou, ao abrigo do artigo 14.º do Decreto-Lei acima referido e em conformidade com o 
artigo 9.º daquele diploma legal, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Avaliação Ambiental/Divisão de Avaliação de 
Planos e Projetos (APA, I.P./DAIA/DAP), Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de 
Comunicação e Cidadania Ambiental (APA, I.P./DCOM), Agência Portuguesa do Ambiente, 
I.P./Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste (APA, I.P./ARH Tejo e Oeste), Direção-Geral 
do Património Cultural (DGPC), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo (CCDR LVT), ex-Direção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo (atualmente integrada 
no IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.), Agência Portuguesa do Ambiente, 
I.P./Departamento de Gestão Ambiental/Divisão de Gestão do Ar e Ruído (APA, I.P./DGA/DGAR), Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Avaliação Ambiental/Divisão de Prevenção e Pós 
Avaliação (APA, I.P./DAIA/DPP) e Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Gestão do 
Licenciamento Ambiental (APA, I.P./DGLA). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

 APA/DAIA/DAP – Eng.ª Marina Barros 
 APA/DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho 
 APA/ARH do Tejo e Oeste – Eng.ª Conceição Ramos 
 DGPC – Dr.ª Ana Nunes 
 CCDR LVT – Eng. João Gramacho 
 IAPMEI (ex-DRE LVT) – Eng.ª Teresa Araújo 
 APA/DGA/DGAR – Eng.ª Maria João Leite 
 APA/DAIA/DPP – Eng.ª Maria Isabel Rosmaninho 
 APA/DGLA – Eng.ª Célia Peres 

                                                           

1 As atribuições da Direção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, no domínio da indústria, comércio e serviços, foram 
integradas no IAPMEI. 
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O EIA objeto da presente análise, sendo datado de outubro de 2014, é da responsabilidade da empresa 
"Profico Ambiente e Ordenamento, Lda." tendo sido elaborado entre 25 de junho e 3 de setembro de 
2014. É composto pelos seguintes volumes: 

 Resumo Não Técnico 
 Relatório Técnico 

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação: 

 Aditamento, datado de abril de 2015; 
 Resumo Não Técnico reformulado, datado de abril de 2015; 
 Aditamentos 2 e 3, ambos datados de maio de 2015, apresentados como Elementos 

Complementares. 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo Projeto de Execução, o qual constitui o documento instrutório do 
pedido de Autorização Prévia Individualizada (API) de alteração [nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do 
Sistema da Indústria Responsável (SIR), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 169/2012, de 
1 de agosto], o qual integra, paralelamente, o pedido de Licença Ambiental (LA) da instalação. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 
efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao Projeto 
de Execução em causa. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto da "Unidade Industrial da Biovegetal em 
Alhandra" foi a seguinte: 

 Análise da conformidade do EIA. 
Solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos adicionais, relativos 
aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Aspetos Gerais e do Projeto; Fatores Ambientais – 
Situação de referência, avaliação de impactes, medidas de minimização, planos de monitorização 
(Recursos hídricos; Ordenamento do Território; Socio-economia; Ambiente Sonoro; Análise de 
Risco; Prevenção e Controlo Integrados da Poluição). Foi ainda solicitada a reformulação do 
Resumo Não Técnico. 

 Declaração da conformidade do EIA, a 27 de abril de 2015. 
 Solicitação de informação complementar relativa aos fatores Recursos Hídricos, Socio-economia, 

Análise de Risco, os quais foram respondidos através do documento "Aditamento 2", datado de 
maio de 2015. Foi ainda solicitada a correção do RNT, no que concerne à designação de 
entidades, tendo o documento corrigido sido apresentado em 30 de abril de 2015. 
Posteriormente, foi ainda solicitada informação complementar relativa ao Ordenamento do 
Território, a qual foi respondida através do documento "Aditamento 3", datado de maio de 2015. 

 Solicitação de parecer às seguintes entidades externas à CA: Estradas de Portugal, S.A. (EP); 
Rede Ferroviária Nacional, EPE (REFER); Estado Maior da Força Aérea (EMFA); Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia (LNEG); Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC); Instituto 
de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.). 
Os pareceres recebidos, que se encontram em anexo, foram analisados e integrados no presente 
Parecer da CA, sempre que se entendeu ser pertinente, tendo ainda sido analisados em capítulo 
próprio. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 15 dias úteis, de 6 a 26 de 
maio de 2015. 

 Visita ao local, efetuada no dia 21 de maio de 2015, tendo estado presentes os representantes da 
CA (APA/DAIA/DAP; APA/ARH Tejo e Oeste; DGPC; CCDR LVT; IAPMEI; APA/DAIA/DPP; 
APA/DGLA), da Biovegetal-Combustíveis Biológicos e Vegetais S.A. e da empresa que elaborou o 
EIA. 

 Análise técnica do EIA e respetivo Aditamento e Elementos Complementares, bem como a 
consulta dos elementos de Projeto da "Unidade Industrial da Biovegetal em Alhandra", com o 
objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos serem 
minimizados/compensados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os 
pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. 
Assim, a APA/ARH Tejo e Oeste sobre Recursos Hídricos (incluindo Domínio Hídrico); a DGPC 
sobre Património Cultural; a CCDR LVT sobre Sócio economia, Ordenamento do Território, 
Qualidade do Ar; o IAPMEI sobre Aspetos Técnicos do Projeto; a APA/DGA/DGAR sobre Ambiente 
Sonoro; a APA/DAIA/DPP sobre Análise de Risco; a APA/DGLA sobre Licenciamento Ambiental. 

 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 
e da área de implantação. 

 Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados 
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da Consulta Pública e dos contributos das entidades externas consultadas, para além da 
discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do projeto, caracterização da situação 
existente, identificação e avaliação dos impactes. 

 Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 
Avaliação, 3. Antecedentes e Enquadramento Jurídico, 4. Enquadramento e Objetivos do Projeto, 
5. Descrição do Projeto, 6. Análise Específica, 7. Síntese dos Pareceres das Entidades Externas, 
8. Resultados da Consulta Pública, 9. Conclusão e 10. Condicionantes, Elementos a Apresentar, 
Medidas de Minimização e Planos de Monitorização. 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2814 
 

Unidade Industrial da Biovegetal em Alhandra 5 

Projeto de Execução 

3. ANTECEDENTES E ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

3.1. ANTECEDENTES RELEVANTES EM TERMOS DE LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE 

O estabelecimento em referência iniciou a sua atividade em 2007 e, na sequência de alterações 
subsequentemente aprovadas, foi objeto de vistoria em setembro de 2013, para atualização do respetivo 
título de exploração, de acordo com o previsto no artigo 47.º-2 do REAI, conjugado com o artigo 11.º do 
Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto. 

Na vistoria acima mencionada identificou-se a ocupação e a utilização de uma área superior aos 9 700 m2 
autorizados, nomeadamente com um parque de tanques, portaria, balneários, edifício administrativo, 
central de bombagem, oficina de manutenção, ETA, ETARI, armazém de resíduos. Neste contexto, a 
Licença de Exploração n.º 2369/2013, emitida em 12-11-2013, estabeleceu, como uma das 
condicionantes que prescreve, a apresentação, no prazo de 30 dias, de comunicação de alteração, nos 
termos estabelecidos no Capítulo IV do Sistema da Indústria Responsável (SIR), pretendendo-se com 
esta comunicação viabilizar a apreciação da alteração identificada pelas entidades competentes, para 
posterior definição dos regimes jurídicos aplicáveis à mesma alteração. 

No âmbito do procedimento de apreciação prévia da alteração acima mencionado, viria a concluir-se que 
a alteração: 

 Não configurava uma “alteração substancial” na aceção da alínea b) do artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho; 

 Encontrava-se sujeita a procedimento de AIA, ao abrigo o disposto na subalínea i) da alínea 
b) do n.º 4 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/3013, de 31 de outubro, por se tratar de 
uma ampliação de uma instalação de fabrico de produtos químicos, já autorizada e que não 
foi anteriormente sujeita a AIA, em que a alteração, em si mesma, consiste numa ampliação 
superior a 3 ha, excedendo consequentemente o limiar fixado para a tipologia de projeto em 
que se enquadra (n.º 6 da alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro). 

Em face do exposto, a referida alteração foi sujeita a procedimento de autorização prévia individualizada 
(API), nos termos do disposto a alínea c) do n.º 1 do artigo 39.º do SIR, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, tendo a empresa sido notificada, pela entidade coordenadora 
do licenciamento, a apresentar a API de alteração instruída, necessariamente, com DIA favorável e/ou 
favorável condicionada ou com o EIA (neste caso atenta a opção prevista no n.º 3 do artigo 20.º do SIR), 
tendo-se sugerido que a mesma pudesse ser acompanhada do pedido de licença ambiental em 
simultâneo, uma vez que a empresa está obrigada a obter esta licença até 07-07-2015. 

 

3.2. ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

Como já referido anteriormente, o procedimento de AIA tem enquadramento na subalínea i) da alínea b) 
do n.º 4 do artigo 1.º [Anexo II, n.º 6, alínea a)] do Decreto-Lei n.º 151-B/3013, de 31 de outubro, por 
se tratar de uma ampliação de uma instalação de fabrico de produtos químicos, já autorizada e que não 
foi anteriormente sujeita a AIA, em que a alteração, em si mesma, consiste numa ampliação superior a 
3 ha, excedendo consequentemente o limiar fixado para a tipologia de projeto em que se enquadra 
[Anexo II, n.º 6 da alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro]. 
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Com a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que estabelece o Regime de Emissões 
Industriais (REI) e com a clarificação de conceitos de transformação química e produção industrial, a 
instalação ficou abrangida pelo regime de Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), 
congregado no diploma REI [Anexo I, ponto 4.1 b)]. 

A abrangência da alteração pelo RJAIA e pelo REI enquadra a alteração do estabelecimento industrial em 
procedimento de Autorização Prévia Individualizada (API), de acordo com o estipulado no n.º 1.º do 
artigo 39.º do SIR. 

Por opção do requerente, o procedimento de AIA relativo ao projeto de execução está a decorrer em 
simultâneo com o procedimento de API, conforme previsto no n.º 3 do artigo 20.º do SIR. 

A instalação encontra-se também abrangida pelo Regime Jurídico de Prevenção de Acidentes Graves, 
regulado pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, com enquadramento no nível inferior de 
perigosidade. 
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4. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO 

O projeto em apreciação, designado por “Unidade da Biovegetal de Alhandra” configura uma alteração do 
estabelecimento industrial explorado pela empresa Biovegetal Combustíveis Biológicos e Vegetais, S.A., 
NIPC 553 822 671, cuja exploração se encontra atualmente titulada pela Licença de Exploração 
n.º 2369/2013, emitida pela DRE LVT em 12-11-2013, nos termos do previsto no Regime do Exercício da 
Atividade Industrial (REAI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de outubro, conjugado com o 
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto. 

O projeto apresentado pela Biovegetal dá cumprimento a condicionante prescrita em sede da Licença de 
Exploração do estabelecimento, visando regularizar a área efetivamente ocupada pelo estabelecimento, a 
qual perfaz 40 850 m2, dos quais 30 000 m2 estão atualmente em utilização, sendo que apenas 9 700 m2 
se encontram licenciados e 10 850 m2 correspondem a área com armazéns devolutos e zonas de ruínas, 
atualmente não utilizadas pela unidade industrial. 

O projeto não envolve aumento da capacidade de produção, não obstante atualiza a capacidade nominal 
da instalação, à luz do conceito fixado no diploma REI (capacidade máxima considerando um regime de 
laboração de 365 dias por ano, 24 horas por dia), destacando-se que: 

 As capacidades instaladas licenciadas são de 125 000 ton/ano de biodiesel e 12 500 ton/ano 
de glicerina, constituindo-se contudo a glicerina como um subproduto da produção de 
biodiesel, que é a atividade principal do estabelecimento; 

 Da atualização exigida pelo conceito previsto no diploma REI, as capacidades estão 
recalculadas em 133 800 ton/ano de biodiesel e 13 380 ton/ano de glicerina. 

Não estão previstos quaisquer trabalhos (construção, remodelação ou escavação) que alterem ou 
ampliem o edificado existente, nem a geomorfologia do terreno. Acresce que a Biovegetal não tenciona 
demolir ou intervir na área devoluta. 

No contexto nacional da produção de biocombustíveis, a Biovegetal contribui também para que se 
possam atingir os objetivos fixados na Estratégia Nacional para a Energia 2020, nomeadamente reduzir a 
dependência energética de Portugal face ao exterior em 2020 para 74%. De igual modo, os critérios de 
sustentabilidade ambiental na produção e utilização dos biocombustíveis e as metas e obrigação de 
incorporação crescente no domínio dos transportes terrestres, cujo limite de incorporação está fixado em 
10% para o ano de 2020, dão relevância e responsabilidade crescente às empresas de produção de 
biodiesel. 
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A Unidade Industrial da Biovegetal é uma empresa de produção de biodiesel, a partir de óleos vegetais 
(virgens) neutralizados ou refinados (soja, oleína de palma, colza, entre outros) e gordura de origem 
animal, podendo também utilizar óleos e gorduras alimentares usados, produzindo também glicerina e 
ácidos gordos. 

A respetiva atividade tem enquadramento na subclasse da CAErev.3 20591 - Produção de biodiesel e 
glicerina, destacando-se que a licença de exploração do estabelecimento integra, para além da 
autorização para o exercício da atividade enquadrada na citada CAE: 

 Uma autorização para incorporação de gorduras de origem animal (categoria 3) emitida pela 
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, conforme registo de atribuição de Número de 
Controlo Veterinário (NCV) 1005/2012 de 24-09-2012; e 

 Uma autorização para operação de gestão de resíduos, emitida pela CCDR LVT em 
11-10-2013, nos termos do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, consistindo as operações de 
gestão autorizadas no armazenamento temporário de resíduos destinados a 
reciclagem/recuperação de outras matérias orgânicas não utilizadas como solventes e na 
reciclagem de óleos e gorduras alimentares usados, através da sua utilização como matéria-
prima na produção de biodiesel. 

A instalação é constituída por duas unidades de produção (U1000 e U2000) com uma capacidade 
instalada de 133 800 ton/ano de biodiesel e de 13 380 ton/ano de glicerina, encontrando-se apenas em 
funcionamento a linha U2000. A instalação ocupa uma área de 40 850 m2, sendo 18 635 m2 de área 
coberta, 18 141,8 m2 de área impermeabilizada (não coberta) e 4 073,2 m2 de área não impermeabilizada 
nem coberta. 

O estabelecimento situa-se na área industrial de Alhandra, ao Km 125,47 da EN 10, na Quinta da 
Hortinha, na União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, concelho de Vila 
Franca de Xira, distrito de Lisboa, numa área de 40 850 m2, dos quais 30 000 m2 estão atualmente em 
utilização, estando apenas 9700 m2 licenciados. 

A área ocupada pela Biovegetal teve ocupação industrial desde finais dos anos 30, inícios de 40 do século 
XX, tendo funcionado no local uma refinaria de óleos alimentares, explorada pela empresa Copaz – 
Companhia Portuguesa de Azeites SA. 

Os terrenos de implantação da unidade industrial encontram-se limitados, a norte, por um pequeno 
aglomerado populacional adjacente à EN 10 e pelo campo de futebol do clube de Alhandra, a poente, 
pela EN 10 e por uma área ocupada por quatro casas e três armazéns, a nascente, com a linha de 
caminho-de-ferro – Linha do Norte e, a sul, com a empresa CIARGA - Argamassas Secas, SA, contígua à 
Iberol, Sociedade Ibérica de Biocombustíveis e Oleaginosas, S.A. . A sudoeste, a empresa confina com 
um pequeno núcleo populacional e com as instalações de recreio e lazer da CIMPOR, nomeadamente com 
o campo de futebol e com a piscina. 

O acesso à instalação é efetuado através da EN 10, que tem ligação por sul à A1, no nó de Alverca, e por 
norte, no nó de Vila Franca de Xira. A instalação beneficia, também, da proximidade da linha ferroviária 
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(Linha do Norte), dispondo de um ramal próprio que fica a cerca de 200 metros a sudeste e que permite 
a expedição da sua produção. 

Além da área de produção, que inclui além das linhas de produção, torre de arrefecimento, zonas de 
armazenamento, entre outros, a instalação dispõe de um edifício administrativo, de um armazém (onde 
são armazenados alguns produtos químicos e os resíduos produzidos na instalação) e de um laboratório 
para análises de controlo interno de processo e do produto. As matérias-primas são rececionadas por 
camião cisterna, armazenadas em tanques e separadas de acordo com a sua tipologia. A expedição de 
biodiesel pode ser realizada por camião-cisterna, por via rodoviária, ou por vagões cisterna, por via 
ferroviária. A expedição dos produtos secundários (glicerina e ácidos gordos) é efetuada por via 
rodoviária. 

As matérias-primas principais e secundárias são óleos vegetais neutralizados ou refinados (soja, óleo de 
palma, colza, entre outros), gordura de origem animal, metanol, metilato de sódio (catalisador que 
favorece as reações químicas), ácido cítrico, ácido clorídrico e soda cáustica. São também utilizados 
reagentes na ETA e na ETARI. 

O estabelecimento tem atualmente 31 trabalhadores, dos quais 16 trabalham em regime de turnos 
contínuos (de 8 horas). 

Os tanques de metanol, de ácidos gordos, de mistura de óleos, de biodiesel e de outros produtos 
químicos (ácido clorídrico, soda caustica e ácido cítrico) estão munidos de bacias de contenção que, 
segundo o EIA, se encontram devidamente dimensionadas. 

Junto à portaria, localiza-se o edifício da central de bombagem, onde está instalado um reservatório de 
gasóleo com a capacidade de 3 000 l, bem como o reservatório de água de combate a incêndios. O 
reservatório de gasóleo encontra-se numa bacia de contenção que foi dimensionada para recolher 
metade da capacidade do reservatório. 

Como já acima referido, o projeto tem como finalidade uma regularização de áreas do estabelecimento e 
uma atualização da capacidade nominal da instalação à luz do quadro legal vigente, não estando 
previstas alterações ou ampliações das instalações existentes. 

O abastecimento de água para consumo humano é assegurado pela rede pública [Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira], tendo sido consumidos, no ano 
de 2013, cerca de 10 645 m3. 

O abastecimento de água para uso industrial (processo, refrigeração, rede de incêndios e lavagens) é 
assegurado não só por aquela rede, como ainda por uma captação de água subterrânea (furo), que 
dispõe de autorização de utilização do domínio hídrico, nos termos do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 
de maio (licenciado para uso industrial - o volume mensal máximo autorizado é de 8 000 m3 e o caudal 
máximo instantâneo é de 3 l/s). Em 2013 foram consumidos cerca 2 757 m3 da água da rede pública e 
cerca de 3 839 m3 de água proveniente do furo. 

A água utilizada para a atividade industrial é sujeita a tratamento numa Estação de Tratamento de Água 
(ETA) de modo a que sejam cumpridos os valores de referência estabelecidos para a água industrial que 
alimenta o circuito, e para a água de reposição na torre de arrefecimento. 

Para controlo do tratamento, as águas são analisadas periodicamente por um laboratório externo à 
empresa. O sistema de tratamento possui uma capacidade máxima de produção de água descalcificada 
de cerca de 12 m3/h e de cerca de 6 m3/h de água osmotizada. 
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As fontes de energia utilizadas pela Biovegetal são vapor (fornecido pela Iberol, empresa localizada a sul) 
e eletricidade, que sofre um abaixamento de tensão num Posto de Transformação (PT) da instalação. 
Como combustíveis, é utilizado o gasóleo, em situações de emergência, nas motobombas da central de 
bombagem, e ainda gás propano, no laboratório. 

A unidade industrial possui uma rede separativa de águas pluviais, de águas residuais domésticas e de 
águas residuais industriais para onde são encaminhadas cada uma das tipologias de águas pluviais e 
residuais (domésticas e industriais). 

As águas residuais domésticas têm origem nas instalações sanitárias e nos balneários da instalação. 
O EIA estima que sejam produzidas anualmente cerca de 1 768 m3 de efluentes domésticos, o que 
corresponde a cerca de 80% do volume da água consumida nas instalações sanitárias e nos balneários. 

Os efluentes domésticos são encaminhados para a respetiva rede e são recolhidos periodicamente pelos 
SMAS de Vila Franca de Xira, sendo posteriormente descarregadas no coletor municipal. A título 
indicativo, o EIA refere que, em 20-07-2014, foram recolhidos 12 620 kg de águas residuais domésticas. 

O parque dos tanques de óleos possui caleiras no pavimento para onde são conduzidas as águas 
residuais que eventualmente possam ser produzidas e as escorrências que possam ocorrer. Estas caleiras 
estão ligadas à rede das águas residuais industriais, sendo as águas residuais industriais canalisadas para 
um tanque de retenção que faz parte da ETARI da instalação. 

Deste tanque estas águas são recolhidas, periodicamente, para um camião cisterna autotanque e são 
enviados por um transportador licenciado (CISTERPOR – Cisternas Reunidas Portuguesas, SA) para a 
SimTejo, para o seu tratamento em ETAR. Para este efeito, a empresa possui com esta entidade um 
contrato de prestação de serviços. 

No pavimento do armazém de produtos químicos existem igualmente caleiras que em caso de ocorrência 
de derrames, conduzem os eventuais derrames para uma caixa estanque para posterior encaminhamento 
para destino final adequado e licenciado. 

A ETARI da Biovegetal destina-se também a tratar as águas residuais industriais da Iberol, instalação 
próxima, as quais são rececionadas via tubagem e enviadas do mesmo modo, após o seu tratamento na 
ETARI. Para o efeito existe um contrato celebrado entre o proponente e a IBEROL, segundo o qual a 
qualidade do efluente é da exclusiva responsabilidade da Biovegetal até ao momento que chegue à 
Iberol. 

A instalação dispõe de uma rede separativa de águas pluviais, para onde são conduzidas as águas das 
chuvas, os rejeitados da osmose inversa da ETA e as purgas da Torre de Arrefecimento. Estas águas são 
encaminhadas para uma valeta coberta (vala pluvial), que se encontra no limite do setor nascente da 
instalação junto à Linha do Norte. Esta valeta, com cerca de 2 m de profundidade, tem ligação hidráulica 
com o rio Tejo, pelo que está sujeita à variação dos níveis de maré. Existem, contudo, procedimentos de 
operação e controlo e sistemas de segurança que permitem, em caso de ocorrência acidental de derrame, 
selar o escoamento das águas pluviais, permitindo evitar a contaminação da vala pluvial e, 
consequentemente, do rio Tejo. 

As águas pluviais provenientes do edifício administrativo, laboratório, oficina e armazéns são 
encaminhadas para uma caixa que descarrega estas águas na vala. 

As águas pluviais provenientes das unidades de produção e do parque de tanques são encaminhadas 
para uma caixa pluvial/industrial (duas caixas isoladas) e desta para uma caixa final que descarrega estas 
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águas na vala pluvial. Em caso de ocorrência de derrame acidental e por forma a evitar a sua 
contaminação e a do rio Tejo, a caixa pluvial possui uma válvula de segurança que, em caso de 
necessidade, permite impedir o escoamento para a valeta das águas pluviais. Existe ainda um Plano de 
Emergência Interno que inclui os procedimentos de atuação em situação de derrame/descarga acidental, 
sendo que o EIA refere, ainda, a existência na vala pluvial, junto à Linha do Norte, de um rolo absorvente 
hidrófobo que retém qualquer contaminação das águas pluviais. 

Na instalação são produzidos resíduos químicos com diferentes graus de perigosidade, sucata ferrosa e 
resíduos equiparados a urbanos, entre outros. 

De acordo com o EIA, os resíduos são acondicionados no interior da instalação, num local com piso 
impermeável, dotado de grelhas que conduzem as águas e lavagem e os eventuais derrames que possam 
ocorrer para uma caixa localizada no exterior do edifício, de onde são bombeadas e transportadas para a 
ETARI. 

Os resíduos são transportados, por empresas licenciadas, para destino final adequado. 

Em termos de emissões gasosas, as possíveis fontes de emissões são encaminhadas para uma coluna de 
lavagem de gases, que limpa e remove o excesso de compostos voláteis por adsorção com água. No que 
reporta a emissões difusas, está implementado um sistema de inertização com azoto e recolha e 
encaminhamento dos gases da sobrepressão para a coluna de lavagem de gases. 
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6. ANÁLISE ESPECÍFICA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima; 
Geomorfologia, Geologia e Sismotectótica; Solos e Capacidade de Uso do Solo; Recursos Hídricos; Uso do 
Solo e Ordenamento do Território; Paisagem; Qualidade do Ar Ambiente; Ambiente Sonoro; Sócio 
Economia; Património; Análise de Risco; Prevenção e Controlo Integrados da Poluição. 

Atendendo às características do projeto e ao local de implantação, às informações contidas no EIA, na 
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do Projeto de Execução e outras 
recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada 
pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

A análise efetuada pela CA não abrange a fase de construção uma vez que a instalação já se encontra 
construída. 

 

6.1. RECURSOS HÍDRICOS E DOMÍNIO HÍDRICO 

A. Águas Residuais 

A unidade industrial possui uma rede separativa de águas pluviais, de águas residuais domésticas e de 
águas residuais industriais para onde são encaminhadas respetivamente as águas pluviais e residuais 
(domésticas e industriais). 

Os rejeitados da osmose inversa e as purgas da torre de refrigeração são encaminhados para a rede de 
águas pluviais, tendo o proponente, em 11-05-2015, solicitado à APA, I.P. o licenciamento das respetivas 
descargas. De acordo com o pedido de licenciamento, o volume anual de descarga da purga da osmose 
inversa da Estação de Tratamento de Água (ETA) é de 7 215 m3 e o volume de descarga anual das 
purgas da torre de refrigeração (sem tratamento) é de 3 980 m3. 

Segundo o EIA, a descarga dos rejeitados da osmose inversa é contínua, sendo efetuada várias vezes ao 
dia, dependendo da especificação da qualidade da água. A descarga das purgas da torre de refrigeração 
é diária (duas vezes por turno), dependendo do valor de condutividade. 

Quanto aos impactes induzidos pela descarga, verifica-se que a vala recetora não possui condições 
naturais de escoamento uma vez que se encontra canalizada, pelo que o ecossistema a jusante não é 
posto em causa. 

Os restantes efluentes industriais são recolhidos e transportados para a SimTejo, com a qual a Biovegetal 
estabeleceu um contrato. De acordo com esse contrato, a SimTejo pode receber diariamente uma 
quantidade máxima de 30 toneladas de águas residuais industriais para serem conduzidas à Estação de 
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Alverca (ou de Frielas ou de Vila Franca de Xira, caso a ETAR 
de Alverca não possa proceder ao tratamento destas águas), devendo a Biovegetal atestar o 
cumprimento dos valores máximos estipulados no contrato para os parâmetros pH, CQO, CBO5, óleos e 
gorduras. 

O contrato refere ainda que, no caso dos Valores Máximos Admissíveis (VMA) definidos para os referidos 
parâmetros serem ultrapassados, a SimTejo poderá rececionar estes efluentes, desde que a ETAR para 
onde são enviadas as águas residuais permita o respetivo tratamento. 
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Refere-se que da consulta efetuada ao processo de licenciamento de descarga de efluentes da ETAR de 
Alverca, se verificou que a responsabilidade da descarga na rede em alta (no poço de bombagem da 
estação elevatória que conduz ao sistema de tratamento) é da entidade gestora – SimTejo – que deverá 
assegurar que os efluentes que são recebidos possuem as características qualitativas estipulados no 
regulamento de drenagem do sistema e as características quantitativas adequadas à capacidade de 
tratamento do sistema que as recebe, de modo a não pôr em causa a qualidade exigida ao efluente final 
da ETAR licenciada pela APA, I.P. . 

De acordo com o parecer da APA, I.P. emitido à SimTejo em outubro último, a descarga de efluentes de 
fossa sética, lixiviados e equiparados nas ETAR geridas pela SimTejo, deverá ser sujeito a autorização da 
SimTejo e comunicado à APA, I.P., no âmbito do processo de licenciamento de descarga da ETAR, com 
envio dos seguintes elementos: 

 Identificação do ponto de entrega na rede, suas características físicas e hidráulicas; 
 Autorização da entidade gestora do sistema de tratamento, com as condições de descarga e com 

a declaração de que essa descarga não altera a qualidade do afluente à ETAR, não pondo em 
causa a licença emitida pela APA, I.P. . 

Analisados os dados de autocontrolo do final da ETAR de Alverca, considera-se que a qualidade exigida 
no título de descarga da ETAR (L006035.2014.RH5) não esteve em causa durante o ano de 2014. 

Este facto é corroborado pela informação prestada pela SimTejo através de e-mail enviado no decorrer do 
presente procedimento de AIA, o qual menciona que a descarga dos efluentes transportados na cisterna 
é "(...) efetuada no poço de bombagem de escorrências, de onde é elevado para a obra de entrada da 
ETAR de Alverca, seguindo daí todo o percurso de tratamento. Relativamente aos impactes da descarga, 
na qualidade do efluente da ETAR, devido à existência de 2 tanques de equalização/homogeneização com 
um volume total de 8000 m3, a quantidade de efluente descarregada pela Biovegetal é irrelevante (cerca 
de 25 m3)". 

O e-mail menciona, ainda, que "Não existem evidências nem registos de interferências negativas destas 
descargas, desde o início do contrato, na qualidade do efluente final descarregado pela instalação, no Rio 
Tejo". 

Do exposto, considera-se que a descarga dos efluentes industriais da Biovegetal induzem impactes 
negativos pouco significativos na qualidade da descarga da ETAR de Alverca que é exigida no título 
emitido, ainda que este tenha tido por base um efluente com características urbanas. 

Por outro lado, no que respeita ao tratamento dos efluentes industriais da Biovegetal, considera-se que, 
existindo um sistema público de drenagem no local, deverá ser solicitada autorização à entidade 
gestora/licenciadora da rede pública, para proceder à ligação ao coletor. Segundo o regulamento de 
descarga de águas residuais do município de Vila Franca de Xira, a entidade licenciadora na rede de 
drenagem ou no sistema são os SMAS. 

Assim, considera-se que, apesar de a Biovegetal possuir autorização da SimTejo para descarga por 
cisterna na ETAR de Alverca, esta unidade deverá submeter aos SMAS de Vila Franca de Xira o pedido de 
ligação/descarga na rede. Este procedimento permitirá avaliar a necessidade ou não de introduzir um 
pré-tratamento antes de qualquer descarga na rede pública, de modo a cumprir os valores estabelecidos 
no regulamento. 
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Refere-se que, tendo presente os elementos constantes do EIA (cópia do pedido dirigido aos SMAS de 
Vila Franca de Xira, em 2010), verifica-se que a Biovegetal manifestou intenção em efetuar essa ligação, 
sendo que, nessa data, ainda não se encontravam reunidas as condições necessárias à sua execução. 
Nessa fase, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira informou que a ligação estaria “apenas pendente 
da confirmação dos SMAS quanto à concretização dos ramais de água e saneamento”. Contudo, é do 
conhecimento da APA que a Iberol (unidade industrial localizada na envolvente próxima da Biovegetal) já 
se encontra ligada à rede municipal de saneamento desde 2014, pelo que se considera que a Biovegetal 
poderá agora efetuar a sua ligação ao coletor municipal. 

Nestas condições, o licenciamento desta unidade industrial deverá ficar condicionado à realização da 
ligação da unidade industrial ao coletor municipal, para descarga dos efluentes industriais, por ser esta a 
solução que melhor assegura a qualidade dos caudais afluentes à ETAR de Alverca. 

Acresce, ainda, que para além do aspeto restrito relativo aos recursos hídricos, a solução apontada 
(ligação ao coletor) pode ser também enquadrada na ótica da sustentabilidade ambiental, evitando a 
circulação de camiões cisternas para a ETAR de Alverca. 

A. Recursos Hídricos Superficiais 

A.1. Caracterização da situação de referência 

A área de implantação do projeto localiza-se Região Hidrográfica do rio Tejo, na bacia hidrográfica do 
estuário do Tejo-margem direita, entre a bacia hidrográfica do rio da Silveira (a sul) que atravessa 
Alverca do Ribatejo e a bacia hidrográfica da ribeira de Santo António (a norte) que atravessa Alhandra. 

A área em estudo não é atravessada por linhas de água. De acordo com o EIA, o curso de água mais 
próximo corresponde a uma pequena linha de água com cerca de 800 m de comprimento que drena, na 
direção NW-SE, a vertente noroeste da área em estudo, desde o miradouro de Alhandra até ao rio Tejo. 

Esta linha de água possui regime efémero (apenas apresenta escoamento em ocasiões de precipitação 
elevada), não tendo qualquer expressão morfológica no terreno. Trata-se de um pequeno valeiro 
composto por 2 trechos diferenciados, sendo que o trecho de montante, com cerca de 260 m, 
desenvolve-se desde o topo da vertente onde se encontra o Miradouro de Alhandra até à A1 e o trecho 
de jusante, com cerca de 540 m, atravessa a A1 e a EN10 em aqueduto e a área industrial de Alhandra, 
contígua à área em estudo, em vala coberta. 

Quanto à qualidade das águas superficiais e de acordo com o Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do 
rio Tejo, o estado qualitativo da massa de água do Estuário da margem direita é classificado de Razoável. 

O EIA refere que por ocasiões de precipitação intensa existe acumulação de água nas áreas mais 
deprimidas do pavimento, contudo a água escoa através dos sumidouros existentes e descarrega na vala 
coletora localizada junto à Linha do Norte. 

A.2. Avaliação de impactes 

Atendendo a que as águas residuais domésticas são recolhidas pelos SMAS de Vila Franca de Xira e 
conduzidos por esta entidade para o devido tratamento e que, por um lado, as descargas dos efluentes 
na vala pluvial dos efluentes não colocam em causa o ecossistema a jusante e que, por outro lado, não 
tem sido afetada a qualidade da ETAR de Alverca, considera-se que os impactes induzidos pelo projeto 
são negativos e pouco significativos. 
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No entanto, considera-se que o projeto apenas é suscetível de produzir impactes na qualidade dos 
recursos hídricos superficiais se ocorrer um eventual derrame acidental de substâncias e se houver 
alguma falha do sistema de retenção existente na unidade. Caso tal suceda, a significância do impacte 
negativo resultante da contaminação da rede de drenagem pluvial dependerá da substância envolvida e 
da extensão do derrame. 

Apesar de a propagação do derrame, através da rede pluvial, para o meio hídrico ser pouco provável de 
ocorrer, considera-se que deverá ser avaliada a eventual presença de poluentes nas águas pluviais, 
devendo ser efetuada a sua monitorização. 

B. Recursos Hídricos Subterrâneos 

B.1. Caracterização da situação de referência 

A área em estudo situa-se na Orla Ocidental Indiferenciado do rio Tejo e, localmente, nas formações 
geológicas aflorantes são aluviões. O aquífero local é do tipo livre e poroso, sendo a recarga efetuada por 
infiltração direta e por drenância a partir das linhas de água. O escoamento subterrâneo dá-se 
preferencialmente no sentido do rio Tejo, o que localmente significa WNW-ESE. 

A vulnerabilidade do aquífero foi classificada de Alta (V3) pelo método EPPNA. 

Num raio de 2 Km foram inventariadas 12 captações de água subterrânea privadas, destinando-se a sua 
maioria à atividade industrial e apenas duas destinam-se à rega. 

B.2. Avaliação de impactes 

Atendendo a que a área de implantação do projeto se encontra quase na totalidade impermeabilizada, 
considera-se que do ponto de vista quantitativo há uma redução na recarga do aquífero, pelo que o 
projeto induz um impacte negativo e pouco significativo tendo em conta os caudais e volumes extraídos. 

Quanto aos impactes na qualidade da água subterrânea, estes apenas poderão ocorrer em caso e de uma 
eventual deficiência de funcionamento do sistema de saneamento ou rutura dos coletores de drenagem. 
Caso tal suceda, o impacte será negativo e de magnitude dependente da dimensão da ocorrência. 

Apesar de o EIA não ter avaliado os impactes do projeto relativamente aos outros usos particulares a 
nível quantitativo e qualitativo, considera-se que não há impactes negativos nesses usos, tendo em conta 
as características do projeto relativas ao tratamento e locais de descarga dos efluentes e, ainda, que a 
grande maioria dos usos particulares se situa a montante da unidade industrial e que o sentido de 
escoamento subterrâneo no rio Tejo é de NNW-ESSE. 

Face ao exposto, considera-se que os impactes induzidos pelo projeto são negativos e pouco 
significativos, não se justificando a realização da monitorização da qualidade da água subterrânea e dos 
níveis piezométricos dados os reduzidos volumes extraídos no furo próprio. 

C. Medidas de Minimização 

 Proceder à verificação periódica dos sistemas de drenagem de efluentes; 
 Proceder à verificação periódica do funcionamento das condutas e dos tanques de 

armazenamento de matérias-primas, efluentes e produtos, bem como das respetivas bacias de 
retenção. 

D. Conclusão 
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Do exposto, considera-se que o projeto não induz impactes negativos significativos quer nos recursos 
hídricos superficiais quer nos recursos hídricos subterrâneos. No entanto, por forma a assegurar a 
qualidade dos caudais afluentes à ETAR de Alverca, considera-se que o proponente deverá realizar a 
ligação desta unidade industrial ao coletor municipal, assim como implementar as medidas de 
minimização acima mencionadas e o plano de monitorização constante do presente Parecer. 

 

6.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Para o local vigora o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROTAML), conforme a RCM n.º 68/2002, de 7 de fevereiro. 

De acordo com este plano regional o local insere-se segundo o Esquema de Modelo Territorial em “Área 
Urbana Crítica a Conter e Qualificar”, na Unidade Territorial n.º 4 “Eixo Sacavém/Vila Franca de Xira”. 

Verifica-se que a área do projeto não abrange a Estrutura Metropolitana de Proteção e Valorização 
Ambiental, mas encontra-se na proximidade do Corredor Estruturante Primário a que corresponde o rio 
Tejo. 

Em termos de Orientações territoriais, o projeto enquadra-se na Orientação territorial (para o Eixo 
Sacavém-Vila Franca de Xira) 1.3.4.1 — Reforçar a centralidade de Alverca/Bobadela em articulação com 
a área de atividades do MARL como espaço privilegiado para a implantação de atividades ligadas à 
indústria e logística. Neste sentido e tendo em conta a tipologia de projeto, considera-se que o projeto se 
enquadra nestas orientações. 

Face ao exposto, considera-se que o projeto não colide diretamente com as orientações estratégicas do 
PROTAML. 

Para o local vigora o Plano Diretor Municipal de Vila Franca de Xira (PDMVFX), verificando-se que o 
projeto insere-se integralmente em Espaço Industrial, regido pelos artigos 51.º e 52.º do Regulamento do 
PDMVFX. 

Relativamente aos parâmetros de dimensionamento de espaços verdes e de utilização coletiva, 
infraestruturas viárias, estacionamento e equipamentos, os mesmos regem-se pelo artigo 98.º e Anexo I, 
do Regulamento do PDMVFX. 

De acordo com o artigo 52.º que define o Regime de edificabilidade (nos Espaços de Indústria), verifica-
se que o projeto não cumpre as seguintes alíneas: 

a) Obrigatoriedade de proceder ao tratamento dos espaços exteriores e à plantação de uma cortina 
arbórea envolvente. Verifica-se que o projeto apenas possui cortinas arbóreas no limite sudeste do 
lote que confina com edifícios de habitação e no limite norte do lote (que confina com a rede viária), 
e não apresenta uma completa e congruente definição dos espaços exteriores; 

c) A altura do volume edificado não pode ultrapassar um plano de 45.º, definido a partir de qualquer 
limite do lote, e nunca pode exceder os 12 m de cércea, com exceção para as situações em que se 
torne manifestamente necessário para viabilizar a atividade, desde que se enquadrem na envolvente. 
De acordo com o EIA, verifica-se que alguns dos edifícios construídos (edifícios 4, 3, 13, 14, 15 e 24) 
encontram-se no limite do lote ou muito próximo dele ultrapassando o plano de 45.º, definido a 
partir de qualquer limite do lote; 
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d) Os afastamentos aos limites dos lotes ou parcelas, com exceção para as construções geminadas 
ou contíguas, não podem ser inferiores a 5 m. De acordo com o EIA verifica-se que os edifícios 4, 3, 
13, 14, 15 e 24 não cumprem o mínimo de 5 m de afastamento; 

g) O Índice de impermeabilização máximo é de 0,75, no entanto o projeto prevê um índice de 
impermeabilização de 0.9 (36776,8 m²/40850 m²). 

De acordo com o artigo 98.º e Anexo I, que define os Parâmetros de dimensionamento de espaços 
verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias, estacionamento e equipamentos, verifica-se que o 
projeto deverá cumprir o definido para as áreas de estacionamento, nomeadamente: 

a) Nos edifícios é obrigatória a existência de uma área de estacionamento para o pessoal e 
visitantes, dentro do lote, equivalente a 1 lugar por cada 75 m² da área bruta de construção; 

b) Quando a área do lote for superior a 3 000 m², a área de estacionamento obrigatória é 
equivalente a 1,5 lugares por cada 75 m² da área bruta de construção; 

c) Em qualquer dos casos deve ser prevista, no interior do lote, a área necessária ao estacionamento 
de veículos pesados que é de 1 lugar/500 m² de área bruta de construção para um mínimo de 1 
lugar/lote. 

O número total de lugares resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 20 % para 
estacionamento público. 

De acordo com o EIA verifica-se que o projeto prevê cerca de 10 lugares de estacionamento para veículos 
pesados e cerca de 50 lugares de estacionamento para veículos ligeiros, no entanto, para 18635 m² de 
área de construção seriam necessários 37 lugares de estacionamento para veículos pesados e 373 lugares 
de estacionamento para veículos ligeiros, acrescidos de 20 % para estacionamento público. 

Em conclusão, relativamente ao fator Ordenamento do Território, verifica-se que o projeto apresenta 
convergência com as orientações setoriais e territoriais definidas no PROTAML para o local. 

Nos termos do Plano Diretor Municipal de Vila Franca de Xira (PDMVFX) o projeto insere-se integralmente 
em Espaço Industrial, sendo regulamentado nos termos dos artigos 51.º e 52.º do Regulamento do 
PDMVFX, verificando-se que o projeto não cumpre as alíneas a), c), d) e g) do artigo 52.º. 

Relativamente aos parâmetros de dimensionamento de espaços verdes e de utilização coletiva, 
infraestruturas viárias, estacionamento e equipamentos, os mesmos regem-se pelo artigo 98.º e Anexo I, 
do Regulamento do PDMVFX, verificando-se que o projeto não comtempla o número de lugares de 
estacionamento de ligeiros e pesados previstos no mencionado regulamento. 

No entanto, de acordo com o ponto 6 do artigo 18.º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, 
“a desconformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial aplicáveis não condiciona o 
sentido de decisão da DIA”, devendo a desconformidade com o PDM ser avaliada em sede de 
licenciamento. 

 

6.3. SÓCIO-ECONOMIA 

O projeto situa-se no território da freguesia de Alhandra do concelho e Vila Franca de Xira, junto à EN10, 
reportando ao local Quinta da Hortinha e com acesso por aquela estrada nacional. 
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O enquadramento territorial do projeto refere-se a um contexto urbano-industrial, verificando na 
envolvente: a norte um conjunto de 20 edificações (habitações) adjacente à EN10 e o campo de futebol 
de Alhandra; a poente/NW a EN10, três armazéns e quatro casas, e a A1 a NW; a nascente a linha férrea 
do Norte, seguida pela instalação da CIMPOR Cimentos de Portugal (a linha férrea separa os dois 
estabelecimentos); a sul a instalação CIARGA Argamassas Secas SA Alhandra e, contígua, a sul, a Iberol 
Sociedade Ibérica de Biocombustíveis e Oleaginosas S.A.; a sudoeste um conjunto de quatro casas e as 
instalações de recreio e lazer da CIMPOR, que incluem um campo de futebol e piscina. 

O funcionamento do estabelecimento, assegurado por 31 trabalhadores, tem desempenhos diferenciados 
em função das componentes internas: a unidade de produção funciona em regime contínuo (24h/dia), 
com 16 trabalhadores, o laboratório tem um funcionamento entre as 8 e as 24h todos os dias da semana, 
com 3 trabalhadores, e no setor da logística e administrativo o funcionamento é de oito horas/dia útil. 
O estabelecimento tem também algumas paragens durante o ano, para operações de manutenção, 
adaptadas à distribuição das vendas e disponibilidade de matéria-prima. 

No transporte e armazenamento as matérias-primas óleos e gorduras são recebidas por camião cisterna, 
armazenadas em tanques e separadas por tipologia. A expedição do biodiesel faz-se por camião cisterna 
(meios rodoviários) ou por vagões cisterna (meios ferroviários). A expedição dos produtos secundários 
glicerina e ácidos gordos faz-se por rodovia. 

O contexto do funcionamento geral da Biovegetal destaca a relação com a Iberol, localizada a sul, 
abrangendo os âmbitos: fornecimento à Biovegetal de vapor produzido pela Iberol, para aquecimento de 
correntes do processo e tanques de óleo; devolução pela Biovegetal à Iberol dos condensados (≥ 80% do 
recebido) a 80o; os efluentes da Iberol são tratados na ETARI (Estação de Tratamento de Águas 
Residuais Industriais) da Biovegetal, sendo recebidos e enviados via pipeline. Não se prevê alteração na 
relação entre as duas empresas. 

O EIA refere que a instalação integra ainda uma componente de investigação e desenvolvimento, que 
encontra expressão na capacidade de flexibilização do processo produtivo na utilização de várias 
matérias-primas, apoiado num sistema de gestão e de equipamento eletrónico de comando e controlo, 
adquirido (2013) no contexto de adaptação da fábrica às exigências ambientais futuras, relativamente aos 
requisitos legais de verificação dos critérios de sustentabilidade dos biocombustíveis, implicando a 
redução de CO2 dos biocombustíveis: 35% após 01/07/2014 e até 31/12/2016, e de 50% após 
01/01/2017. É ainda referido o investimento (43 mil euros) na adaptação da fábrica para cumprimento da 
Norma Europeia EN14214, específica na redução de monoglicéridos, correspondendo a cerca de 50% do 
investimento na fábrica, e 58 mil euros correspondente ao investimento no sistema de gestão da 
empresa. 

Considerando tratar-se de uma situação existente, os impactes esperados relevam para a fase de 
exploração: 

 Impacte positivo significativo relativo à componente relacional do desempenho da empresa: 
domínio relacional alargado em termos comerciais da empresa e contributo para o emprego 
(31 trabalhadores) e investimento associado às necessidades de inovação e tecnologia na 
manutenção e melhoria do desempenho e produtividade, quanto à qualidade do produto e à 
obrigação de redução de emissões de dióxido de carbono; 

 Impacte positivo significativo com o contributo para a estratégia nacional para a energia (redução 
da dependência energética externa) na produção de biocombustíveis; 
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 Impacte negativo significativo relativo ao tráfego associado ao funcionamento da instalação 
(transporte de matérias-primas e reagentes para a laboração e expedição de biodiesel, óleos e 
glicerina, efluentes e resíduos produzidos na instalação), que ocorre com recurso à EN10, 
justificando o impacte mais significativo devido às limitações de desempenho desta via; o 
transporte ferroviário usado na expedição de biodiesel para a refinaria da Galp em Sines 
representa, em média e anualmente, 34 comboios; os fluxos de transporte têm alguma variação, 
relacionada, no caso da receção de matérias-primas, com as necessidades produtivas em curso, 
e, no caso da expedição, com as necessidades dos clientes (encomendas e prazos de entrega); o 
fluxo de mercadorias (in e out) ocorre entre as 8h e as 18h, sendo o período compreendido entre 
as 9-16h aquele em que se regista um maior fluxo; a distribuição do transporte associado à 
capacidade máxima de laboração considera: 

 Receção de Matérias-Primas/Reagentes – 12 camiões-cisterna/dia, com um valor anual 
de 3570 camiões-cisterna/ano; 

 Expedição de Produtos – 75 camiões-cisterna/ano de biodiesel, 400 de glicerina e 13 de 
ácidos gordos, e 128 vagões-cisterna/ano de biodiesel; 

 Gestão de Efluentes – 360 camiões-cisterna/ano (efluente industrial) e 4 camiões-
cisterna/ano (efluentes domésticos); 

 Gestão de Resíduos – cerca de 109 camiões/ano; 
 Transporte de trabalhadores – cerca de 31 automóveis ligeiros/dia (considerando 1 por 

cada trabalhador). 
O EIA considera reduzidos os impactes gerados no tráfego, se comparados com o tráfego intenso 
verificado na EN10 e na Linha Férrea do Norte. O EIA clarifica ainda a gestão do impacte 
referindo que em situação de concentração do fluxo de entrada e de saída em um ou mais dias, 
resultante de resposta a expetativas/necessidades de clientes, distribui-se ou altera-se o fluxo de 
entradas de modo a coincidir o menos possível com o fluxo de saídas. Pretende-se assim garantir 
não haver um fluxo de entrada e ou de saída superior à capacidade de receção e/ou expedição 
de mercadorias; 

 Impacte negativo significativo relativo à situação de proximidade a edificações na envolvente, no 
limite norte e sudoeste, embora o EIA refira não configurarem efeito negativo na incomodidade 
da população; no limite sudeste, que confina com edifícios de habitação, a instalação possui 
cortinas arbóreas; no limite norte do lote, confinando com a rede viária, a instalação é 
enquadrada com espaço verde de sebes e relvado. 

Em conclusão, em termos Socioeconómicos, e considerando o contexto territorial com presença 
significativa de tráfego rodoviário, de edificações e de população da sua área de influência direta, o 
projeto apresenta impactes negativos significativos relativos ao tráfego associado ao funcionamento da 
instalação e à situação de proximidade a edificações na envolvente. No entanto, considera-se que estes 
impactes serão pouco significativos com a adoção das medidas de minimização preconizadas. 

Os impactes positivos relacionam-se com os postos de trabalho associados e com o contributo 
significativo para o cumprimento de objetivos ambientais e ao nível da estratégia nacional para a energia 
(redução da dependência energética externa na produção de biocombustíveis). 

Considera-se que deverão ser implementadas as medidas de minimização apresentadas no EIA. 
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6.4. QUALIDADE DO AR 

O espaço onde se localiza a Biovegetal insere-se numa área urbano-industrial, com os seguintes 
confrontações e recetores sensíveis: 

 A norte com um pequeno aglomerado populacional adjacente à EN 10 (20 edifícios) e a um 
campo de futebol; 

 A poente com a EN10 e com uma área com 3 armazéns e 4 casas e ainda uma parcela com uma 
subestação da EDP e duas casas de habitação; 

 A nascente com a linha de caminho-de-ferro (Linha do Norte) que separa a unidade industrial da 
Biovegetal do centro de Produção de Alhandra, da CIMPOR-Cimentos de Portugal; 

 A sul com a CIARGA- Argamassas Secas, S.A. Alhandra; contígua a esta, a sul, localiza-se a 
IBEROL, Sociedade Ibérica de Biocombustíveis e Oleaginosas, S.A.; 

 A sudoeste com um pequeno núcleo populacional (4 casas) e com instalações de recreio e lazer 
da CIMPOR (campo de futebol e piscina). 

A zona onde se encontra implantada a Biovegetal caracteriza-se pela presença de fontes móveis de 
poluentes (tráfego automóvel associado a presença da A1 e da EN10) e ainda de fontes pontuais 
(industrias) onde se destaca a presença da cimenteira CIMPOR de Alhandra, localizada a nordeste da 
BIOVEGETAL. 

Para a caracterização geral da qualidade do ar na área de estudo, no âmbito do EIA, foi usada a 
informação disponível, nomeadamente dos dados de monitorização da rede de medição de partículas em 
suspensão de Alhandra e da estação urbana de fundo de Alverca gerida pela CCDR LVT. 

Os resultados destas estações indiciam que existem níveis elevados de partículas PM10 junto à CIMPOR e 
os valores mais elevados de dióxido de azoto verificam-se junto à EN 10 e à A1. 

Os impactes ao nível da qualidade do ar ambiente decorrentes do funcionamento do projeto estão 
associados essencialmente à circulação de veículos automóveis e à emissão de compostos orgânicos 
voláteis resultantes do processo produtivo. 

A circulação de veículos automóveis traduz-se na consequente emissão de CO, CO2, NOX, SO2, 
hidrocarbonetos, metais pesados e partículas em suspensão, dependendo a magnitude e significância dos 
potenciais impactes do número de veículos, tipologia de motor, velocidade média de circulação, idade, 
combustível utilizado e distância percorrida, assim como da morfologia e meteorologia da região. 

O tráfego anual gerado pelo projeto – 75 camiões cisterna de biodiesel, 400 camiões cisterna de glicerina, 
13 camiões cisterna de ácidos gordos e 360 camiões cisterna de efluente industrial – é considerado 
bastante reduzido, quando comparando com o tráfego intenso das estradas EN 10 e à A1, pelo que os 
impactes na qualidade do ar ambiente decorrentes do funcionamento da BIOVEGETAL assumem um 
carater muito pouco significativo. 

O caudal mássico das emissões gasosas resultantes do processo produtivo e muito reduzido (<0,03 kg/h) 
pelo que as emissões gasosas são, na sua totalidade, após lavagem de gases, canalizadas para o exterior 
por uma ventilação, localizada lateralmente no topo do edifício da U2000. Uma vez que o caudal mássico 
das emissões de poluentes (COV, neste caso) é inferior ao limiar mássico mínimo definido na Portaria 
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n.º 80/2006, de 23 de janeiro (2 kg/h), não se aplica a exigência de cumprimento do VLE fixado para o 
poluente. 

Os impactes do presente projeto na qualidade do ar ambiente, tem efeitos negativos muito pouco 
significativo, devido, por um lado, ao reduzido caudal mássico de emissões (compostos orgânicos 
voláteis) associado ao processo produtivo e por outro lado, o reduzido impacte das emissões 
provenientes do tráfego rodoviário gerado pela instalação industrial. 

Em conclusão, considera-se que de um ponto de vista da Qualidade do Ar e face à situação de referência 
descrita no EIA e às características do projeto, nada há a opor, desde que sejam adotadas as medidas de 
minimização constantes no EIA, que se consideram adequadas. 

Verifica-se que os impactes ao nível da qualidade do ar ambiente decorrentes do funcionamento do 
projeto estão associados essencialmente à circulação de veículos automóveis e à emissão de compostos 
orgânicos voláteis resultantes do processo produtivo. 

O tráfego anual gerado pela BIOVEGETAL é considerado bastante reduzido, quando comparando com o 
tráfego intenso das estradas EN10 e à A1, pelo que os impactes na qualidade do ar ambiente decorrentes 
do funcionamento do projeto assumem um caráter muito pouco significativo. 

Quanto à descarga de poluentes para a atmosfera, considera-se que o impacte é pouco significativo 
devido ao reduzido caudal mássico de emissões (compostos orgânicos voláteis) associado ao processo 
produtivo. 

 

6.5 AMBIENTE SONORO 

As principais fontes de ruído identificadas no EIA são a torre de arrefecimento e a unidade de produção 
U2000, única a funcionar (localizadas na área atualmente licenciada). A U1000 é uma unidade piloto, de 
menor capacidade e acusticamente não determinante do campo sonoro face à sua localização relativa no 
layout da instalação, conforme esclarecimento do consultor acústico. 

De acordo com esclarecimento do consultor acústico, a emissão sonora máxima da instalação é atingida 
quer a fábrica labore um turno de 8 horas, quer a fábrica labore 24h/dia. O ruído ambiente associado à 
instalação é função, portanto, do número de horas em que a fábrica labora (contribuição sonora exclusiva 
da instalação em avaliação ou “ruído particular”) e do restante número de horas em que só se regista 
“ruído residual” (contribuição exclusiva das restantes fontes sonoras, principalmente, Cimpor, e as 
estradas EN10 e A1). 

Em termos de tráfego de veículos pesados associados à fábrica, conclui-se que a sua contribuição sonora 
é diminuta face ao volume de tráfego circulante na EN10 (em 2013, a instalação gerou a circulação de 
900 camiões/ano, equivalente a cerca de 2,5 veículos/dia, face a um Tráfego Médio Diário Anual da EN10 
de 18800 veículos/dia nesse mesmo ano; à máxima capacidade de produção, estima-se que a instalação 
possa gerar um tráfego de veículos pesados de 5036 veículos/ano, equivalente a 14 veículos/dia). 
A expedição por via-férrea dos produtos fabricados (34 comboios/ano) também não é expressiva em 
termos acústicos face ao tráfego da Linha do Norte (77636/ano, em 2014). 
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A. Caracterização da Situação de Referência 

Na envolvente ao local do projeto foram identificados 4 pontos com uso sensível nos termos do 
Regulamento Geral do Ruído (RGR): R01 (piscina da Cimpor com utilização no período diurno e nos 
meses de Verão); R02 habitações de 2 pisos do “Bairro da Cimpor”; R03 habitações de 2 pisos do “Bairro 
da Cimpor” junto à EN10; e R04 habitação térrea junto à entrada da Biovegetal. Não se identificam 
outros recetores suscetíveis de estar sob influência sonora da instalação em avaliação. 

A caracterização da situação de referência baseou-se em medições acústicas realizadas durante 2012 em 
três pontos – PM01 (correspondente ao recetor R01), PM02 (R02) e PM03 (R03 e R04). Tratando-se de 
uma instalação já em laboração, esta caracterização deveria demonstrar o cumprimento do RGR – critério 
e exposição máxima e critério de incomodidade – nas condições atuais de laboração e nos três períodos 
de referência. O EIA limitou essa caracterização ao período diurno por considerar a situação mais crítica 
em termos de emissão sonora absoluta. Contudo, para avaliação do critério de incomodidade (que 
mensura o acréscimo do ruído sentido nos recetores provocado pelo funcionamento da instalação em 
avaliação), o período mais crítico é o período noturno por ser aquele em que as restantes fontes sonoras 
decrescem de intensidade e a fonte em avaliação mantém a mesma emissão sonora. 

Esta lacuna foi, no entanto, ultrapassada pela análise do relatório de ensaio acústico (realizado por 
laboratório acreditado em julho de 2008), que foi apresentado em sede do seu licenciamento inicial, 
altura em que se concluiu sobre o cumprimento do RGR em pontos correspondentes a PM02 e PM03; 
PM01 (piscina) não foi avaliado em 2008 mas, considerando que a avaliação só tem relevância no período 
diurno, verifica-se o cumprimento do critério de incomodidade pela instalação com base nas medições 
atuais. 

Dos dados acústicos disponibilizados regista-se atualmente um campo sonoro perturbado em todos os 
pontos (PM01 a PM03) e nos três períodos de referência, com ultrapassagem dos valores limite em 
termos de Lden e Ln, cumprindo-se no entanto o critério de incomodidade (verificação limitada ao 
período diurno). Com base em ambas as avaliações acústicas (2008 e 2012), não foi possível estimar com 
rigor o ruído particular (contribuição exclusiva da Biovegetal), pelo que a ultrapassagem dos valores limite 
em termos do “critério de exposição máxima” é atribuída às restantes fontes sonoras (Cimpor e tráfego 
rodoviário). 

B. Identificação e Análise de Impactes Negativos 

Para simular o ruído de funcionamento da unidade 24h/dia (cenário de produção à capacidade máxima), 
o estudo estimou o nível de potência sonora (Lw) a partir das medições acústicas realizadas. Obteve um 
valor de Lw=77dB(A)/m2, valor significativamente superior ao sugerido nas recomendações europeias 
para áreas de indústria pesada (65dB(A)/m2), conforme Guide for Strategic Noise Mapping and the 
Production of Associated Data on Noise Exposure (version 2, 2006). 

De acordo com a Tabela 1.8 do Aditamento, para o cenário de produção atual (2013) não se registam 
impactes negativos (acréscimos de níveis sonoros) em resultado do funcionamento da Biovegetal; para o 
cenário de produção à capacidade máxima: 

 No recetor PM01 (piscina), o ruído particular estimado no período diurno, 62dB(A), contribuirá 
para um acréscimo marginal (+1dB) no nível sonoro no período diurno (único período de 
referência pertinente, dado o uso recreacional); 
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 No PM02, o ruído particular em período noturno iguala o valor limite legal (Ln=55dB(A)), 
prevendo-se um agravamento marginal (+1dB) do incumprimento do critério de exposição 
máxima já verificado; 

 Nos restantes recetores, PM03 e PM04, não se registarão diferenças de níveis sonoros. 

Face à provável sobrestimação dos valores calculados, considera-se que os impactes negativos acima 
identificados não serão significativos, pelo que não se justifica a adoção de medidas de minimização. 

C. Plano de Monitorização a Implementar e Desenvolver 

Concorda-se com o plano de monitorização proposto no EIA/Aditamento, sendo contudo bastante a 
realização de uma campanha nos 4 pontos estudados no EIA. Durante as recolhas em PM03 devem ser 
contados os veículos associados à Biovegetal para auxiliar na interpretação dos resultados. 

D. Conclusão 

Face ao exposto e relativamente ao fator Ambiente Sonoro, não se colocam condicionantes à aprovação 
do projeto. 

 

6.6. PATRIMÓNIO CULTURAL 

A. Caraterização da Situação de Referência 

Para a caraterização da situação de referência do fator Património cultural foi considerada como área de 
estudo (AE) a correspondente ao conjunto formado pela área de incidência do projeto (AI) e pela zona de 
enquadramento. A AI corresponde à área de projeto, objeto da prospeção sistemática. 

A zona de enquadramento (ZE) corresponde à zona circundante da AI até cerca de 1 km de distância 
para cada lado do limite da mesma. 

Procedeu-se à pesquisa documental (bibliográfica, consulta das bases de dados patrimoniais, análise 
toponímica) aplicada à AE, e à prospeção sistemática da área de incidência do projeto. 

Do trabalho de levantamento documental realizado na AE, resultou a identificação de três ocorrências 
patrimoniais de natureza arqueológica e duas de âmbito arquitetónico com estatuto de proteção que se 
encontram consideravelmente afastadas da área em estudo (sendo a ocorrência 2 a que se encontra 
próxima da unidade industrial, a cerca de 340 metros). O Património Arquitetónico com estatuto de 
Proteção identificado é o seguinte: 

 Ocorrência 2 – Linhas de Torres Vedras/Bateria Nova da Subserra e o Forte de Subserra (em 
vias de classificação, Despacho de 15/09/2005; 

 Ocorrência n.º 6 – Núcleo Antigo de Alhandra / Pelourinho (imóvel de Interesse Público, 
Decreto n.º 23 122, DG, 1ª série, n.º 231 de 11 outubro de 1933; 

Em resultado dos trabalhos de pesquisa documental e dos trabalhos de campo não foram identificados 
vestígios arqueológicos na AI. No entanto, a unidade industrial foi considerada património de interesse 
cultural, quer ao nível arquitetónico, quer como para a história industrial da região, tendo-lhe sido 
atribuído o número de ocorrência 1, definida como «unidade industrial construída em finais dos anos 30 
inícios de 40 do século XX. Tem diversas fases construtivas relacionadas com as diversas funções 
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industriais que a ocuparam até à presente data. Identificaram-se pelo menos 4 fases construtivas, bem 
diferenciadas pela arquitetura» (RT, p. 182). 

No que se refere às condições de visibilidade do solo importa referir que a área se encontra integralmente 
artificializada pela construção dos edifícios e infraestruturas industriais. 

B. Avaliação dos Impactes 

A execução do projeto não implica, quaisquer impactes negativos a nível patrimonial uma vez que já se 
encontra em fase de exploração e não se prevê qualquer alteração ao nível do subsolo. 

No entanto, o facto de não estar presentemente previsto este tipo de ações, não significa que no futuro 
as mesmas não venham a ter lugar, ainda mais porque cerca 10 850 m2 da área que se pretende licenciar 
corresponde a armazéns devolutos e em ruínas que futuramente podem ser objeto de intervenção. 

C. Elementos a Apresentar e Medidas de Minimização 

Dado que a AI se encontra alterada por construções e «não estando previstas obras de construção ou 
remodelação e escavação que alterem ou ampliem as construções existentes» o EIA não preconiza 
medidas de minimização relativas a este tipo de trabalhos (RT, p. 226). 

No que respeita a futuros projetos de alteração da unidade industrial, o EIA recomenda para as fases de 
exploração e de desativação a execução de registos documentais (nos termos da tabela 7.2 – Medidas de 
Minimização do descritor Património), para «memória futura, das construções de maior interesse cultural 
que possam ser afetadas por esses projetos (RT, p. 227), com os quais genericamente se concorda. 

O EIA inclui ainda, a título informativo, uma série de medidas gerais a aplicar quando ocorrem operações 
com impactes negativos que se transpõem para a fase de exploração/desativação, a aplicar caso se 
verifiquem alterações na unidade industrial, com as quais genericamente se concorda face à análise 
efetuada. Deve-se no entanto reformular algumas medidas e acrescentar outras, pelo que devem ser 
considerados exclusivamente os seguintes elementos e medidas: 

C.1. Elementos a entregar em sede de licenciamento 

 Ocorrência n.º 1 – Apresentação de um estudo mais aprofundado das fases 1 (finais 
dos anos 30 – inícios dos anos 40 do século XX – Fase de construção da Fábrica de 
Descasque de Arroz e respetiva Área Residencial) e 2 (anos 60 do século XX – Refinaria 
de Azeite da COPAZ) que inclua nomeadamente: 

 F1r – Arquitetura residencial: sistema construtivo, desenho/autoria; 

 F1e, F1a, F1g, F1a, F1b e F2: sistema construtivo, desenho/autoria e função 
(várias funções /adaptações até à fase atual, nomeadamente ao nível da 
arquitetura industrial, o programa de produção da Fábrica de Descasque de Arroz e 
da Refinaria de Azeite da COPAZ). 

O estudo deve ser realizado por arqueólogo com experiência em arqueologia industrial. 

C.2. Medidas de minimização a prever para a fase de exploração 

 Vigilância/monitorização regular do estado de conservação dos elementos de maior 
interesse patrimonial constituintes da ocorrência nº 1, nomeadamente os pertencentes 
às fases 1 e 2. A execução desta medida compete ao dono da obra, com 
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obrigatoriedade de comunicação às entidades competentes dos efeitos negativos 
detetados. 

 A alteração das fases 1 e 2 fica sujeita a: 

 A apresentação de projeto com programa de reutilização/adaptação destas fases; 

 Previamente ao início de qualquer intervenção de alteração do edificado existente 
deve ser realizado o registo documental que inclua a representação gráfica e 
fotográfica e elaboração de memória descritiva (para memória futura) das 
ocorrências de interesse patrimonial, passíveis de afetação, mesmo que indireta 
(nomeadamente devido à circulação de máquinas, à instalação de áreas de 
depósito ou outras). Pretende-se, desta forma, evitar danos involuntários e garantir 
a conservação dessas ocorrências; 

 Acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as 
operações que impliquem movimentação dos solos (desmatação e decapagens 
superficiais em ações de preparação ou regularização do terreno) e a escavação no 
sulo e subsolo, quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 
preparatórias, como a instalação do estaleiro; 

 Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão 
determinar a adoção de medidas de minimização complementares como seja o 
registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras. Antes da 
adoção de qualquer medida de minimização deverá compatibilizar-se a localização 
dos elementos do projeto com os vestígios patrimoniais em presença, de modo a 
garantir a sua preservação; 

 Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa 
nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela as 
ocorrências, acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a 
implementar, sob a forma de um relatório preliminar. Se a destruição de um sítio 
(total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como 
inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da 
totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica 
integral; No caso de elementos arquitetónicos deverá ser realizado o registo 
gráfico, fotográfico e elaborada a respetiva memória descritiva. 

 As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 
arqueológico da obra devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas 
in situ, de acordo com Parecer prévio da Tutela, de forma que não se degrade o 
seu estado de conservação para o futuro. Os achados móveis deverão ser 
colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património 
cultural. 

C.3. Medida de minimização para a fase de desativação 

 Durante a fase desativação da Unidade Industrial nos casos que obriguem a 
revolvimentos do subsolo, deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico. 
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D. Conclusão 

Face ao exposto, relativamente ao fator Património cultural, considera-se que não existem inconvenientes 
pelo que se propõe a emissão de parecer favorável condicionado a este projeto, nomeadamente ao 
cumprimento dos aspetos acima mencionados. 

 

6.7. ANÁLISE DE RISCO 

A. Caracterização do Estabelecimento 

A.1. Substâncias Perigosas 

Foi apresentado o inventário das substâncias perigosas presentes no estabelecimento, especificando para 
cada substância, o estado físico, o modo e local de armazenamento, a quantidade máxima presente e a 
classificação de perigosidade. Esta descrição foi complementada com uma planta do estabelecimento com 
a localização das substâncias perigosas. Foi também apresentado, em planta, o Plano de Circulação e 
Sinalização com a indicação do local por onde é feito o acesso das cisternas de abastecimento das 
substâncias perigosas e respetivo percurso dentro do estabelecimento, dos lugares de 
paragem/estacionamento para veículos, incluindo os locais de cargas e descargas para os veículos 
pesados. 

As substâncias perigosas, que estão presentes em quantidades significativas no estabelecimento constam 
da Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Substâncias Perigosas 

Identificação 
da substância 

perigosa 

Estado 
físico Frase de risco 

Substância 
Designada/ 

Categoria Seveso 

Quantidade 
(ton) 

Tipo de 
armazenamento 

Metanol Líquido R11, R23/24/25 Substância designada 279,267 3 reservatórios 
(350 +3,28+1,748) m3 

Metilato de sódio Líquido R10, R23/24/25 2; 6 77, 600 2 reservatórios de 40 m3 

Gasóleo Líquido R 51/53 Produto petrolífero 
 4,157 1 reservatório 3000 l 

2 depósitos de 960 l 

 

O metanol e o metilato de sódio constituem matérias-primas, necessárias à produção do biodiesel, sendo 
o gasóleo usado como combustível das bombas de incêndio e do gerador de emergência.  

Da totalidade de substâncias perigosas presentes no estabelecimento, apenas o gasóleo se encontra 
localizado numa das áreas a regularizar. 

A.2. Medidas de prevenção e mitigação existentes no estabelecimento 

Das medidas de prevenção e de mitigação existentes no estabelecimento, verifica-se que umas têm como 
finalidade reduzir a probabilidade de ocorrência de acidentes graves, e outras destinam-se a reduzir a 
magnitude das consequências dos acidentes. 

No que se refere à primeira categoria de medidas, destacam-se, entre outras: os códigos de 
dimensionamento de materiais e equipamentos, incluindo válvulas de alívio de pressão e sistemas de 
controlo de parâmetros críticos (nível, temperatura e pressão); a implementação do manual de proteção 
contra explosões (Diretiva ATEX); a existência de áreas de armazenagem distintas para os diversos tipos 
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de substâncias; a vigilância e controlo de acessos e sistema CCTV; o programa de manutenção 
preventiva, baseado em ações de inspeção e prova a sistemas e equipamentos; e a supervisão do 
processo, recorrendo a sistemas informáticos de controlo, e a possibilidade de isolamento rápido de 
circuitos, em situações de emergência. 

Relativamente à outra categoria de medidas, importa salientar: o Plano de Emergência Interno (incluindo 
as equipas, a organização e meios disponíveis no local); a formação (inicial e contínua) dos operadores 
relativamente aos processos de operação, incluindo as ações a executar em caso de incidente; os meios 
de contenção de derrames; a rede de drenagem separativa; o sistema automático de deteção de 
incêndios (SADI); os sistemas fixos e dedicados de água e espuma para combate a incêndios; a central 
de bombagem, permanentemente pressurizada, através de bomba jockey e duas motobombas a gasóleo, 
com possibilidade de funcionar sem recurso à rede elétrica; e o tanque de água de incêndio dedicado. 

 Medidas de contenção de derrames 

Foram indicadas as medidas implementadas no estabelecimento para evitar a fuga e derrames das 
substâncias perigosas, tendo sido especificadas as características das bacias de retenção, onde se 
encontram localizados os reservatórios de armazenagem das matérias-primas e matérias subsidiárias. 

Os tanques de matérias-primas encontram-se no exterior e estão equipados com bacias de retenção. No 
caso do metanol, a bacia de retenção é construída em betão e foi dimensionada para recolher o volume 
total de metanol armazenado. 

Os tanques de metilato de sódio encontram-se instalados em edifício fechado, existindo no pavimento, 
caleiras com ligação por tubagem a um tanque de retenção de águas residuais industriais, que faz parte 
da Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI). 

A receção destas substâncias no estabelecimento é feito por camião-cisterna, sendo esta operação 
acompanhada por operador. O transporte para os locais, onde essas substâncias são utilizadas, é feito 
por tubagem. 

No que se refere ao gasóleo, o reservatório de 3000 litros encontra-se localizado num edifício fechado, 
junto da portaria do estabelecimento, sendo abastecido por camião-cisterna. A bacia de retenção do 
reservatório foi dimensionada para recolher metade da capacidade do reservatório. 

As águas residuais industriais são canalizadas para um tanque de retenção de águas residuais industriais, 
as quais são recolhidas periodicamente por um autotanque e são enviadas, como um resíduo, por um 
transportador devidamente licenciado para a Simtejo, S.A., para serem tratadas. 

As águas das chuvas, os rejeitados do tratamento da água de abastecimento industrial na Estação de 
Tratamento de Água (ETA) e as purgas da torre de arrefecimento são conduzidas para a rede de águas 
pluviais. As águas pluviais drenam para as caleiras e sumidouros da rede pluvial e são encaminhadas para 
uma valeta coberta por lajetas de betão (vala pluvial) que se encontra no limite do setor nascente da 
instalação, junto à Linha do Norte. As águas pluviais originadas na zona do edifício administrativo, 
laboratório, oficina e armazéns são encaminhadas para uma caixa final que descarrega as águas pluviais 
na referida vala pluvial. As águas pluviais das zonas das unidades de produção, parque de tanques e 
ETARI são encaminhadas para uma caixa pluvial/industrial e desta para uma caixa final que descarrega 
as águas pluviais na referida vala pluvial, onde se encontra instalada uma válvula de segurança, que 
impede a ligação das águas pluviais à vala pluvial, de modo a evitar a sua contaminação e, 
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consequentemente, a contaminação do solo, das águas subterrâneas e o rio Tejo, em caso de ocorrência 
de um derrame que atinja o sistema de drenagem pluvial. 

Em caso de incêndio, um dos procedimentos previstos consiste no fecho da válvula de descarga da rede 
pluvial na valeta de recolha existente junto à Linha do Norte, de modo a garantir que as águas 
resultantes do combate a incêndio sejam encaminhadas para o referido tanque de retenção de águas 
residuais industriais, evitando que atinjam o rio Tejo. 

Adicionalmente, encontra-se instalado em permanência, na vala pluvial de recolha, um rolo absorvente 
hidrófobo com a finalidade de conter qualquer pequena contaminação que possa ser arrastada pelas 
águas pluviais. 

De realçar, ainda, que é feita uma ronda diária à instalação, durante a qual é efetuada a inspeção das 
bacias de retenção dos tanques existente, sendo possível detetar quaisquer fugas ou derrames de 
substâncias, o que permite prevenir a contaminação do solo ou águas subterrâneas, por substâncias 
perigosas. 

 Sistemas e equipamentos de proteção e intervenção contra incêndios 

Os sistemas e equipamentos de proteção e intervenção contra incêndios incluem: 

 Sistema Automático de Deteção de Incêndios 

O estabelecimento dispõe de um sistema automático de deteção de incêndios (SADI), o qual 
se encontra instalado nos edifícios das linhas de produção, no laboratório e no edifício 
administrativo e é formado por central, detetores, botoneiras manuais de alarme e sirenes.  

As respetivas Centrais de Deteção de Incêndios (CDI) encontram-se localizadas na sala de 
controlo da Unidade 2000, no laboratório e no edifício administrativo. Estes sistemas 
encontram-se interligados, existindo um repetidor na portaria, de modo a permitir centralizar 
todos os alarmes. Quando ocorre uma deteção ou é acionada uma botoneira, é ativado um 
alarme restrito na respetiva CDI, na central do edifício administrativo e no repetidor da 
portaria. 

A localização das botoneiras de alarme do SADI encontra-se nas plantas de gestão de 
emergência constantes no Anexo A.4. do EIA - Aditamento, assim como as plantas desse 
sistema.  

 Rede de Incêndio Armada 

É constituída por hidrantes e monitores, a qual tem uma pressão de trabalho de 8 bar e é 
alimentada através de um reservatório de reserva de incêndio com aproximadamente 1 000 
m3 de capacidade. Para além dos grupos de bombagem, estão instalados no interior da central 
de bombagem o seguinte equipamento/sistemas: rede de sprinklers; depósito de espumífero 
do tipo membrana com capacidade de 2 000 litros, respetivo proporcionador, tubagem e 
acessórios; válvulas de dilúvio e respetivas válvulas de seccionamento. 

Para proteção do cais de trasfega de metanol/metilato, foi instalado um sistema de dilúvio 
constituído por 8 difusores e 4 derramadores de água/espuma. O sistema pode ser acionado 
manual ou automaticamente. O tanque de metanol tem instalado um anel de arrefecimento, 
com disparo manual e derramadores de espuma na bacia de retenção, com disparo 
automático/manual.  
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 Extintores 

Nos vários edifícios do estabelecimento, existem extintores de Pó Químico ABC e de CO2, cujo 
carregamento e revisão anual é feita por uma empresa credenciada para o efeito. 

Na planta geral do estabelecimento, foi apresentado o traçado da rede de incêndio e nas 
plantas de gestão de emergência, constantes do Anexo A.4 do EIA – Aditamento, encontram-
se indicadas as localizações dos extintores e de outros elementos dos sistemas de deteção e 
combate a incêndios. 

O estabelecimento dispõe de um sistema de controlo de operação na Linha U2000 e de 
sistemas de paragem de emergência, geridos na sala de controlo onde está permanentemente 
um responsável pelo processo e um assistente que está disponível para circular pela 
instalação. 

 

B. Identificação, Seleção e Análise dos Possíveis Cenários de Acidente 

Considerando que o projeto objeto do presente procedimento de AIA configura um projeto de alteração, 
foi efetuada a análise de risco do estabelecimento para a situação atual e para a situação pós-projeto, a 
qual contempla o reservatório de gasóleo, que constitui a única substância perigosa presente na área cujo 
licenciamento se pretende regularizar. 

B.1. Análise preliminar de perigos 

Esta análise compreende uma análise de acontecimentos e condições que podem ocasionar um acidente 
grave. De entre os equipamentos e processos, que constituem fontes de perigo internas, foram 
considerados os seguintes equipamentos e zonas específicas do processo produtivo: 

 Zona de descarga de viaturas cisternas de metilato de sódio, metanol, hidróxido de sódio, ácido 
clorídrico e ácido cítrico 

 Armazenagem de metilato de sódio, metanol, hidróxido de sódio, ácido clorídrico e ácido cítrico 
 Linhas de transporte 
 Equipamentos de impulsão - Bombas 
 Processo produtivo 
 Armazenagem de biodiesel e de glicerina 
 Ilhas de descarga rodoviária 
 Ilhas de descarga ferroviária 

Considerando que o risco de acidente grave está dependente do tipo de substância envolvida, das 
quantidades derramadas e da fase do processo produtivo, foram identificadas as situações de maior 
gravidade que podem ocorrer no estabelecimento, bem como as causas que podem estar na sua origem, 
e que são as seguintes: 

 Zona de descarga de produtos químicos 
 Reservatório de metanol 
 Reservatórios de metilato de sódio 
 Zona de processo 
 Linhas de transporte de produtos 
 Operações de Manutenção da Infraestrutura e Equipamentos 
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As fontes de perigo naturais incluíram inundações, sismos, ventos, queda de raios e deslizamentos de 
terras, tendo sido concluído que não eram relevantes, em termos de acidentes. Foi, ainda, efetuada uma 
abordagem ao risco de intrusão, o qual se encontra muito minimizado, tendo em consideração os 
sistemas de proteção existentes e o facto das instalações se encontrarem limitadas por uma rede em toda 
a periferia. 

Após a identificação das fontes de perigo, foi efetuada uma análise dos acidentes ocorridos em 
instalações similares ou em instalações onde estão presentes as mesmas substâncias. Para tal, o 
operador recorreu à base de dados FACTS, gerida pelo Unified Industrial & Harbour Fire Department in 
Rotterdam-Rozenburg, Holanda. 

Na consulta à base de dados foram aplicados filtros, de modo a selecionar as substâncias que se 
consideram representativas da instalação. Da análise dos acidentes considerados envolvendo o gasóleo, 
verifica-se que, no que se refere às suas consequências, os efeitos com maior relevância são os 
derrames. Foi considerado que os quatro registos obtidos seriam pouco representativos e não permitiam 
uma análise mais realista, quer das consequências quer das origens dos eventuais acidentes. Assim, o 
operador considerou que estando em causa apenas o gasóleo, não seria expectável que este pudesse, 
por si só, adquirir energia de ativação para provocar um incêndio. Se tal ocorresse, devido a um elevado 
aumento da temperatura no local, não seria expectável que este incêndio transpusesse as paredes da 
central de bombagem. 

B.2. Identificação de possíveis cenários de acidente 

Tendo por base a análise preliminar de perigos, e considerando as zonas e atividades de maior risco 
dentro do estabelecimento, foram identificados os seguintes cenários de libertação de substâncias 
perigosas: 

 Rotura/colapso do reservatório de metanol com consequente derrame do produto na bacia de 
retenção e dispersão; 

 Rotura de tubagem associada ao reservatório de metanol com consequente derrame do produto 
e dispersão; 

 Rotura do braço de descarga de metanol; 
 Rotura/colapso de um reservatório de metilato com consequente derrame do produto e 

dispersão; 
 Rotura de tubagem associada ao reservatório de metilato com consequente derrame do produto 

e dispersão; 
 Rotura de flexível de descarga associado à cisterna de metilato de sódio. 

No caso do gasóleo, os possíveis cenários identificados foram os seguintes: 

 Rotura/colapso do reservatório de gasóleo, com consequente derrame do produto na bacia de 
retenção; 

 Rotura de tubagem associada ao reservatório de gasóleo, com consequente derrame do produto 
na bacia de retenção. 

Tendo por base os eventos críticos acima mencionados, a possibilidade de ocorrência de roturas com 
diâmetro de 10 mm, 100 mm e total de reservatórios e a rotura total nas tubagens, foram identificados 
treze potenciais cenários de acidente. Relativamente aos cenários identificados, foram calculadas as 
respetivas frequências, a partir das frequências base obtidas na literatura para os eventos críticos que 
contribuem para a perda de contenção, e tendo em conta o número de reservatórios, o comprimento das 
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tubagens e o número de horas de funcionamento da operação de descarga. No cálculo da frequência de 
ocorrência dos cenários não foi tida em conta a possibilidade de intervenção humana. 

B.3. Estimativa da frequência de ocorrência e seleção dos cenários de acidente identificados 

Tendo como base a estimativa da frequência de ocorrência de cada cenário de acidente identificado, 
foram selecionados os cenários relevantes para efeitos de ordenamento do território, tendo presente as 
orientações comunitárias, que estabelecem que não devem ser considerados os cenários que reflitam o 
«pior caso possível». Normalmente, opta-se por excluir os cenários com uma frequência de ocorrência 
inferior a 1x10-6/ano, pelo que os cenários selecionados para ser desenvolvida uma avaliação quantitativa 
de consequências foram os seguintes: 

 Cenário A - Rotura total de tubagem de metanol - libertação de produto 

 derrame sem ignição - 8,10 x10-6/ano 

 Cenário B - Colapso do reservatório de metilato de sódio – libertação instantânea do conteúdo 

 derrame sem ignição - 9,00 x10-6/ano 

 ignição do derrame - 1,00 x10-6/ano 

 Cenário C - Rotura de 10 mm no reservatório de metilato de sódio - libertação contínua do 
conteúdo 

 derrame sem ignição - 9,00 x10-6/ano 

 ignição do derrame - 1,00 x10-6/ano 

 Cenário D - Rotura total de tubagem de metilato de sódio - libertação de produto 

 derrame sem ignição - 9,00  x10-6/ano  

 ignição do derrame - 1,00 x10-6/ano 

 Cenário E - Rotura total de flexível de ligação à cisterna de metilato de sódio 

 derrame sem ignição - 6,55  x10-6/ano 

 ignição do derrame - 7,28 x10-6/ano 

Para a armazenagem de gasóleo, foram considerados os cenários: 

 Cenário F - Colapso do tanque de gasóleo, com libertação instantânea do conteúdo  

 derrame sem ignição - 4,50 x10-6/ano 

 Cenário G - Rotura de 10 mm no tanque de gasóleo, com libertação contínua do conteúdo 

 derrame sem ignição - 9,00 x10-6/ano 

 ignição do derrame - 1,00 x10-6/ano 

 Cenário H - Rotura total de tubagem de gasóleo, com libertação de produto 

 derrame sem ignição - 1,80 x10-6/ano 
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Não foi considerado o cenário de rotura de 100 mm no reservatório de gasóleo, uma vez que atendendo 
à sua capacidade (3000 l), uma rotura com estas dimensões teria consequências idênticas ao colapso 
total do reservatório. 

Tendo em consideração os resultados dos estudo dos potenciais cenários de acidente, o operador 
estabeleceu uma relação entre os cenários e as medidas de prevenção e mitigação existentes no 
estabelecimento, atrás referidas, que poderão contribuir para prevenir a ocorrência de acidentes ou evitar 
que a perda de contenção evolua para situações mais gravosas, mas não apresentou a discussão dos 
efeitos dessas medidas na redução da frequência de ocorrência ou na magnitude das consequências. 

B.4. Avaliação de consequências 

A determinação dos efeitos e das consequências dos acidentes industriais graves considerados foi feita 
com recurso a modelos matemáticos, nomeadamente o EFFECTS 9.0.23, produzido e distribuído pelo 
TNO (Holanda), que contém os modelos para a determinação dos efeitos físicos e as consequências da 
libertação de produtos perigosos. 

Na modelação dos cenários, foram considerados vários pressupostos e valores de referência, dos quais 
importa destacar os seguintes: 

 As condições meteorológicas consideradas na modelação dos cenários foram as 
correspondentes a temperatura de 18º C, velocidade do vento de 5 m/s e classe de 
estabilidade D; 

 A dispersão das nuvens tóxicas foi modelada para valores de AEGL 2 e 3 dos produtos 
considerados; 

 A dispersão de nuvens inflamáveis foi modelada até 50% do limite inferior de inflamabilidade 
(LII) das substâncias consideradas; 

 Os valores de referência para a radiação térmica considerados foram 5 kW/m2 e 7 kW/m2. 

A descrição dos cenários selecionados, incluindo as condições específicas, os efeitos e as respetivas 
consequências e os resultados das modelações, bem como a representação gráfica dos alcances 
associados a cada cenário, em planta do estabelecimento, foram apresentados no Anexo V do Aditamento 
ao EIA. 

Os cenários A, B, C, D e E foram modelados para tempos de libertação de substâncias perigosas 
inferiores a 60 minutos. No que se refere aos cenários envolvendo o gasóleo, foram modelados para o 
tempo de 30 minutos e, posteriormente, para 60 minutos. 

Na Tabela 2 consta um resumo das estimativas dos alcances dos cenários de acidente selecionados. 

 

Tabela 2 – Estimativa dos alcances para os cenários de acidente selecionados (metros) 

Cenários de acidente Inflamabilidade 
Radiação Térmica Dose Tóxica 

5 kW/m2 7 kW/m2 AEGL 2 AEGL 3 
Cenário A – Rotura total de tubagem de 
metanol NA NA NA (1) (1) 

Cenário B – Colapso do reservatório de metilato 
de sódio (1) 37 33 (1) (1) 

Cenário C – Rotura de 10 mm no reservatório 
de metilato de sódio 

(1) 37 33 (1) (1) 
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Cenário D - Rotura total de tubagem de 
metilato de sódio (1) 36 32 (1) (1) 

Cenário E - Rotura total de flexível de ligação à 
cisterna de metilato de sódio (1) 29 26 (1) (1) 

Cenário F - Colapso do tanque de gasóleo NA NA NA NA NA 

Cenário G - Rotura de 10 mm no tanque de 
gasóleo (1) 

8 (a) 

10 (b) 
7 (a) 
9 (b) NA NA 

Cenário H - Rotura total de tubagem de 
gasóleo NA NA NA NA NA 

Notas: (1) – Sem resultados, de acordo com o modelo utilizado; NA – Não Aplicável; (a) alcance para tempo de libertação de 30 

minutos; (b) alcance para tempo de libertação de 60 minutos. 

 

C. Determinação das zonas de perigosidade 

Tendo por base os resultados apresentados na tabela 2, foram representadas as zonas de perigosidade 
associadas ao estabelecimento.  

Essas zonas foram determinadas com base nas distâncias - 33 m e 37 m - a que se faz sentir a radiação 
térmica resultante do incêndio do derrame de metilato de sódio (cenários B e C), medidas a partir do 
limite da bacia de retenção, e que correspondem, respetivamente, à zona de letalidade e zona de efeitos 
irreversíveis na saúde humana.  

Embora, também tenha sido representado o alcance da radiação térmica relativa ao cenário G (9 m e 
10 m), importa clarificar que estas distâncias não contribuem para a determinar as zonas de perigosidade 
do estabelecimento, uma vez que esses efeitos não ultrapassam os limites do estabelecimento. 

No que se refere às consequências de uma eventual contaminação dos recursos hídricos, foi apresentada 
uma avaliação qualitativa. De todas as substâncias tóxicas ou muito tóxicas para os organismos aquáticos 
que se encontram presentes no estabelecimento, é o gasóleo que apresenta maior relevância, uma vez 
que as outras se encontram em quantidades muito reduzidas. 

No caso de libertação de gasóleo, e considerando que não ocorre a sua inflamação, o EIA assume que 
mesmo em caso de colapso do reservatório, com derrame da quantidade total, não é realista considerar 
que este possa atingir o sistema de drenagem de derrames acidentais e chegar ao rio Tejo. No caso da 
quantidade libertada não ficar contida na bacia de retenção, e passar para o pavimento da Central de 
Bombagem que é impermeabilizado ou, eventualmente, dispersar para a área adjacente a esta 
infraestrutura, o risco de contaminação direta do leito do rio Tejo é minimizado, devido à distância a que 
o reservatório de gasóleo se encontra do rio e à existência de materiais de contenção e absorção de 
derrames, nomeadamente absorventes minerais, rolos, cordões e sacos absorventes de hidrocarbonetos, 
que serão utilizados para controlo e recolha do gasóleo derramado. 

Em caso de incêndio, o derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da água/espuma 
utilizadas no combate ao incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes quantidades, poderá 
atingir o rio Tejo. No entanto, o EIA considera que a possibilidade de contaminação através da rede de 
águas pluviais é minimizada pelas medidas existentes, nomeadamente o isolamento do sistema de 
drenagem de águas pluviais através de materiais de contenção, como placas de obturação de caleiras. 
Concretamente, um dos procedimentos previstos consiste no fecho da válvula de descarga da rede de 
águas pluviais na valeta, de modo a possibilitar que as águas de combate a incêndio sejam encaminhadas 
para o tanque de águas residuais, sendo minimizada a possibilidade de estas atingirem o Tejo. 
Adicionalmente, encontra-se instalado em permanência, na vala de descarga de águas pluviais, um rolo 
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absorvente hidrófobo com a finalidade de conter qualquer pequena contaminação que possa ser 
arrastada pelas águas pluviais. 

Apesar das medidas existentes, durante a visita ao local, e como medida preventiva adicional, 
o proponente mostrou disponibilidade para aumentar a capacidade de contenção no edifício onde está 
implantado o reservatório de gasóleo, através da criação de um desnível entre o piso interior do edifício e 
o exterior. 

Apesar das medidas existentes, durante a visita ao local, e como medida preventiva adicional, 
o proponente mostrou disponibilidade para aumentar a capacidade de contenção no edifício onde está 
implantado o reservatório de gasóleo, através da criação de um desnível entre o piso interior do edifício e 
o exterior. 

D. Caraterização da Vulnerabilidade da Envolvente 

Foi apresentada a caraterização da envolvente do estabelecimento, a qual foi completada com a carta da 
envolvente, à escala 1:10 000, com os elementos que foram identificados e caracterizados, incluindo a 
implantação da instalação e os seus limites. 

O estabelecimento apresenta as seguintes confrontações: 

 Pequeno aglomerado populacional adjacente à EN 10 (20 edifícios) e a um campo de futebol do 
Alhandra Sporting Club, a cerca de 200 metros, a norte; 

 Estrada Nacional EN 10 e uma área com 3 armazéns e 4 casas, a poente; 
 Linha do Norte que separa a BIOVEGETAL do centro de produção da CIMPOR-Cimentos de 

Portugal, a nascente; 
 CIARGA - Argamassas Secas, S.A., a sul; 
 Pequeno núcleo populacional (4 casas) e as instalações de recreio e lazer da CIMPOR constituídas 

por um campo desportivo e piscina, a sudoeste. 

Foi apresentada a localização do estabelecimento sobre os extratos dos originais das plantas de 
ordenamento e de condicionantes do Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Franca de Xira. 

De acordo com o PDM, o solo urbano no local de implantação da BIOVEGETAL é classificado como 
“Espaços de Indústria” e também como “Área muito Condicionada à Construção”. 

Não foram identificados elementos ambientalmente sensíveis na envolvente próxima do estabelecimento. 

E. Conclusão 

Para se concluir sobre a compatibilidade de localização do projeto em avaliação, foram tidos em 
consideração os elementos disponibilizados pelo operador, nomeadamente os alcances dos efeitos 
resultantes dos cenários de acidentes, as medidas de prevenção e mitigação existentes e previstas e a 
caraterização da envolvente, bem como a análise efetuada. 

No que se refere à estimativa das zonas de perigosidade, verificou-se que a zona de letalidade e a zona 
de efeitos irreversíveis na saúde humana são determinadas pelas distâncias a que se faz sentir a radiação 
térmica, respetivamente 33 m e 37 m, resultante do incêndio do derrame de metilato de sódio, a que 
corresponde os cenários B e C. 

Em resultado da análise dessas distâncias, e como se pode constatar pelas representações apresentadas, 
a zona de letalidade e a zona de efeitos irreversíveis associadas ao estabelecimento abrangem as 
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instalações de recreio e lazer da CIMPOR, situadas a sudoeste do estabelecimento. No entanto, salienta-
se que essas zonas de perigosidade estão associadas às áreas do estabelecimento que já se encontram 
licenciadas. 

As distâncias a que se fazem sentir os efeitos da radiação térmica relativa ao cenário G - Rotura de 
10 mm no tanque de gasóleo (9 m e 10 m) não ultrapassam os limites do estabelecimento, pelo que a 
presença do reservatório de gasóleo, numa das áreas a licenciar, não vai alterar as zonas de perigosidade 
associadas ao estabelecimento. Deste modo, poderá concluir-se que não haverá aumento do risco, na 
sequência da localização do reservatório de combustível das motobombas da Central de Bombagem. 

Como aspeto positivo, poderá ser referido que na situação de haver cortes na distribuição de energia 
elétrica na área do estabelecimento, a BIOVEGETAL mantém a capacidade de combate a incêndio, devido 
à independência do serviço de incêndios, constituído pelas referidas motobombas e pelo reservatório de 
água. 

No que diz respeito às consequências sobre o ambiente, considerando a quantidade armazenada de 
gasóleo, a distância a que se encontra do rio Tejo e as medidas de contenção existentes e previstas, já 
atrás descritas, conclui-se que o risco de contaminação do rio se encontra muito minimizado. Em caso de 
incêndio, o derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da água/espuma utilizadas no 
combate ao incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes quantidades, poderá atingir o rio 
Tejo. No entanto, a possibilidade de contaminação através da rede de águas pluviais encontra-se 
minimizada pelas medidas existentes, nomeadamente o isolamento do sistema de drenagem de águas 
pluviais através de materiais de contenção e a possibilidade de fecho da válvula de descarga da rede de 
águas pluviais na valeta, de modo a permitir que as águas de combate a incêndio sejam encaminhadas 
para o tanque de águas residuais, evitando que atinjam o rio. 

Face ao exposto no presente parecer, e tendo sido verificado que o projeto não implica alteração das 
zonas de perigosidade associadas ao estabelecimento, uma vez que a estimativas dos alcances para o 
cenário de acidente estudado que envolve o gasóleo se encontram confinadas aos limites do 
estabelecimento, pode concluir-se pela compatibilidade do projeto em avaliação, no que concerne ao 
risco de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas, desde que sejam implementadas no 
estabelecimento todas as medidas de prevenção e mitigação, bem como de contenção de derrames 
existentes e previstas. 

Considerando que o operador manifestou disponibilidade para proceder ao aumento da capacidade de 
contenção do edifício, onde está implantado o depósito de gasóleo, deverá ser enviada à APA, I.P. uma 
descrição da referida bacia, incluindo as dimensões e caraterísticas construtivas, acompanhada da 
respetiva planta. 

 

6.8. LICENÇA AMBIENTAL 

A apreciação deste projeto em matéria de licenciamento ambiental recai sobre o preconizado no capítulo 
II do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, relativo à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 
(PCIP), em concreto no estabelecimento de medidas adequadas ao combate da poluição. 

De facto, encontrando-se a instalação em questão sujeita a licenciamento ambiental, o estabelecimento 
de medidas adequadas ao combate da poluição, recai essencialmente na utilização aplicação das 
Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) previstas nos documentos de referência (BREF - Best Available 
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Techniques Reference), destinadas a evitar ou, quando tal não for possível, a reduzir as emissões dessas 
atividades para o ar, a água ou o solo, a prevenção e controlo do ruído e a produção de resíduos, tendo 
em vista alcançar um nível elevado de proteção do ambiente no seu todo, devendo ser adotadas medidas 
preventivas. 

Nesse sentido, considera-se relevante que sejam adotadas como medidas de minimização, na fase de 
exploração, as seguintes: 

 Adotar as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), listadas nos documentos de referência aplicáveis 
à instalação, nomeadamente: 

 Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Industry 
(BREF LVOC); 

 Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas 
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector – BREF CWW; 

 Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency – BREF ENE; 
 Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage – BREF EFS; 
 Reference Document on Best Available Techniques to industrial Cooling systems – BREF CV; 
 Reference Report on Monitoring of emissions from IED instalations - ROM. 

 Manter um nível de emissão de poluentes para o ar e para a água em consonância com os 
Valores de Emissão Associados (VEA) ao uso das Melhores Técnicas Disponíveis previstos nos 
documentos de referência acima listados. 

Não obstante, uma avaliação mais pormenorizada será levada a cabo em sede de análise do processo de 
licenciamento ambiental, no sentido de virem a ser estabelecidas nessa sede condições de funcionamento 
complementares tendo em vista a completa adequação da instalação às disposições dos BREF aplicáveis 
para os diferentes fatores ambientais relevantes. 
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7. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada enquanto entidades externas à CA, 
referiram vários aspetos, dos quais se destacam: 

 A Estradas de Portugal, S.A. (EP), referindo nada haver a opor à pretensão, transmite que uma 
vez que o acesso às instalações da empresa é efetuado através da EN1O, estrada classificada no 
PRN2000, tendo esta via ligação direta ao IP1/A1 através do nó existente ao km 123,000, deverá 
o proponente apresentar à EP, SA. a licença da acessibilidade atualmente existente e que serve 
de apoio à atividade da empresa. Caso o proponente não possua o documento anteriormente 
solicitado, deverá apresentar à EP, SA, um projeto instruído de acordo com o ponto 3, do artigo 
6.° da Portaria n.º 114/71, de 1 de março, tendo em vista o seu licenciamento. 

Alerta ainda para a recentemente publicação, no passado dia 27 de abril, do novo Estatuto das 
Estradas da Rede Rodoviária Nacional-Lei n.º 34/2015, o qual entrará em vigor 90 dias após a 
data da sua publicação, que revogará entre outros diplomas, a Portaria acima mencionada. 

Adicionalmente refere que, caso haja lugar a alterações na rede rodoviária na jurisdição desta 
empresa, as mesmas carecem de projeto aprovado pela EP, SA, e a sua materialização carece, 
igualmente, de autorização 

 A Rede Ferroviária Nacional, EPE (REFER) informa que os elementos disponibilizados para 
análise não são suficientes (tal como já anteriormente, em 14/09/2009, tinha acontecido) para a 
avaliação do licenciamento em causa e que o pretendido pelo proponente é a legalização de um 
projeto em área “non aedificandi” não aprovado pela REFER. 

Pelo exposto, esta entidade emite parecer desfavorável por incumprimento do estipulado no 
Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro, que incide sobre o Domínio Público Ferroviário. 

 O Estado Maior da Força Aérea (EMFA) transmite não haver impedimento, nos termos das 
Servidões, decorrentes da sua implementação na proximidade da Base Aérea. 

 O Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) transmite que, face às características 
do projeto, não considera que venham a registar-se impactes ao nível da geologia e 
geomorfologia, inclusive por estar em causa, basicamente, o licenciamento administrativo de uma 
área já totalmente construída e inserida em zona urbana. 

Não se conhecem também ocorrências de património geológico no local de implantação do 
projeto, ou na sua proximidade, aspeto que também acentuará a ausência de afetação do 
descritor geológico. 

 A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) refere que projeto em causa, não apresenta 
qualquer interferência nas redes de comunicações sob exploração da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC). 

No entanto, verifica-se que o projeto está localizado nas imediações do ponto de scooping "17 -
Vila Franca de Xira" (38º 56' 12" N; 008º 59' 42" W). De forma a não comprometer a sua 
utilização pelos aviões anfíbios, de combate a incêndios florestais, deverá ser consultada a 
Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), no âmbito das Limitações em Altura e Balizagem de 
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Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea, relativamente à área circundante ao ponto de scooping 
em questão, salvaguardando a área reservada à aproximação e saída. 

Recomenda ainda que o proponente informe a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira da 
existência do plano de emergência interno da unidade industrial e da eventual realização de 
exercícios de treino. 

 O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.) transmite que, 
estando o espaço de localização da Biovegetal completamente fora dos limites de quaisquer áreas 
classificadas, nomeadamente da Reserva Natural do Estuário do Tejo e dos espaços classificado 
no âmbito da Rede Natura 2000, como Zona de Proteção Especial, PTZPE0010 -Estuário do Tejo, 
e como Sítio de Importância Comunitária, PTCON0009 -Estuário do Tejo, do ponto de vista do 
ICNF nada há a referir relativamente ao EIA da Unidade Industrial da Biovegetal, em Alhandra. 

 

Comentários da CA 

Na sequência da informação veiculada pelos pareceres recebidos e acima sintetizados, tecem-se os 
seguintes comentários: 

 EP e REFER 

Em sede de licenciamento deverá ser apresentado comprovativo de regularização da situação 
transmitida pela EP e pela REFER. 

 ANPC 

Na sequência do transmitido por esta entidade, deverá ser demonstrado que foi consultada a 
Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), no que respeita a Limitações em Altura e Balizagem 
de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea, relativamente à área circundante ao ponto de 
scooping "17 -Vila Franca de Xira" (38º 56' 12" N; 008º 59' 42" W), em cuja proximidade a 
unidade industrial se encontra. 

Por outro lado, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira deverá ser informada da existência do 
plano de emergência interno da unidade industrial e da eventual realização de exercícios de 
treino. 
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8. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto "Unidade Industrial da Biovegetal em Alhandra". 

De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública do EIA decorreu durante 15 dias 
úteis, de 6 a 26 de maio de 2015. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 5 exposições com a seguinte proveniência: 

 Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional (DGADR) 
 Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea (EMFA) 
 ANA - Aeroportos de Portugal 
 Turismo de Portugal, I.P. 
 Cidadão, Luís Santos 

A Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional (DGADR) refere que na área de 
intervenção do projeto não se desenvolvem estudos, projetos ou ações da competência desta entidade. 
Recomenda a consulta à Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, dada a 
possibilidade de existência de ações da sua competência na área de intervenção do projeto. 

A ANA - Aeroportos de Portugal refere que a área onde se localiza o objeto em estudo não está 
abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil pelo que não está sujeita às condicionantes a elas 
devidas. Recomenda ainda a consulta à Força Aérea Portuguesa. 

O Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea (EMFA) informa que a instalação industrial 
se encontra abrangida pela Servidão Aeronáutica do Depósito Geral de Material da Força Aérea, 
nomeadamente, na Zona C2 “Concordância” com cota de servidão variável de 110,00 m a 147,06 m. 
Informa, ainda, que o processo de implantação final lhe deverá ser enviado para pronúncia. 

O Turismo de Portugal, I.P. verificou, através da análise da base de dados georreferenciada, a 
inexistência de empreendimentos turísticos na proximidade da área de intervenção deste projeto. Apesar 
de estarem demarcados três “espaços para turismo” na carta de Ordenamento do PDM de Vila Franca de 
Xira, estes encontram-se a uma distância considerável desta Unidade Industrial e com um relevo 
acidentado que não permitirá a sua visibilidade. A atividade turística do concelho de Vila Franca de Xira 
não será, assim, afetada pela construção do projeto em apreço. Sublinha ainda este Instituto a relevância 
para a economia dos impactes positivos da fase de exploração deste projeto ao nível da atividade 
económica e da manutenção de emprego, contribuindo para a economia de base local e concelhia. 

Considera importante a implementação das medidas de minimização e os planos de monotorização 
propostos no EIA, e informa nada haver a opor ao presente projeto. 

O Cidadão Luís Santos pronuncia-se contra a descarga de águas residuais industriais da empresa sem 
pré-tratamento na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Alverca, estação que se destina 
a tratar águas residuais domésticas. Dadas as características do efluente que não cumpre os valores 
previstos no regulamento esta situação irá degradar a rede de coletores municipais e encarecer os custos 
de tratamento da água. O contrato com a empresa SIMTEJO consubstancia, ainda, no dizer do Cidadão, 
tratamento diferenciado desta instalação industrial face a outras obrigadas a realizar pré-tratamento, 
gerando, deste modo, uma situação de concorrência desleal. 
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Esta situação é identificada e fundamentada de seguida: 

 Nos documentos em consulta pública consta um contrato celebrado entre a SIMTEJO e a 
Empresa BIOVEGETAL que permite a descarga de águas residuais industriais sem qualquer pré-
tratamento na ETAR de Alverca. No mesmo contrato, são também apresentados os valores 
máximos admissíveis à ETAR de Alverca, constatando-se, que os mesmos, não podem ser 
considerados como uma água residual equiparada a doméstica ou alvo de algum pré-tratamento 
antes da descarga; 

 A SIMTEJO não pode nem deve receber águas residuais industriais com as características 
descritas no anexo 1, do contrato celebrado entre as duas entidades, pois as mesmas iriam 
degradar a rede de coletores municipais devido à sua elevada acidez e potencial corrosivo, bem 
como encarecer os custos de tratamento e manutenção da ETAR de Alverca, sendo os mesmos 
custeados pelos contribuintes em geral e pelos utilizadores da Simtejo em particular (nos quais 
está incluído); 

 Salienta que a SIMTEJO não é um recetor autorizado de resíduos industriais, mas uma empresa 
pública/privada destinada ao tratamento de águas residuais domésticas, conforme decorre da 
análise do documento da SIMTEJO, SA, “Regulamento Interno das Condições de Afluência de 
Águas Residuais às Infra-Estruturas de Saneamento do Sistema Multimunicipal do Tejo e 
Trancão”, documento que apresenta em anexo, onde se verifica que aos demais utilizadores é 
exigido um pré-tratamento para descarga em coletor de uma água residual equiparada a água 
residual doméstica. 

Neste caso a SIMTEJO permite a descarga de águas extramente ácidas e corrosivas com um valor 
CQO 13 vezes acima estipulado pelo regulamento, um valor CBO5 15 vezes acima do estipulado 
pelo regulamento e um valor de óleos e gorduras de 5 vezes acima do estipulado pelo 
regulamento; 

 A SIMTEJO, SA, ao aceitar receber uma água residual industrial para a qual não tem licença para 
o efeito, está a prejudicar não só os contribuidores e utilizadores da SIMTEJO como a prejudicar 
o sistema nacional de tratamento de resíduos industriais, pois caso a BIOVEGETAL não pretenda 
pré-tratar os seus efluentes industriais os mesmos deveriam ser encaminhados de acordo com a 
lei para um dos dois CIRVER criados e devidamente licenciado para a receção e tratamento de 
águas residuais industriais; 

 Acresce, ainda, o facto de esta situação introduzir um fator de concorrência desleal entre a 
BIOVEGETAL e as demais empresas de biodiesel que existem em Portugal e que assumem os 
seus custos ambientais com o pré-tratamento das suas águas residuais ou o seu 
encaminhamento para destinatário devidamente autorizado (CIRVER). 

Pelas razões acima descritas solicita que seja analisado o processo utilizado por esta empresa e que seja 
reprovada esta prática. 

 

Conclusão 

Embora não se tenha verificado a existência de oposição ao projeto, foram identificados e referidos 
alguns aspetos, nomeadamente: 

 Não permitir o encaminhamento das águas residuais industriais da empresa sem pré-tratamento 
para a ETAR; 
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 Apresentar o Layout final para pronúncia ao Gabinete do Estado Maior da Força Aérea, uma vez 
que a área se encontra abrangida pela Servidão Aeronáutica do Depósito Geral de Material da 
Força Aérea; 

 Cumprir as medidas de minimização e planos de monitorização previstos no EIA. 

 

Comentários da CA 

Na sequência do veiculado nos pareceres recebidos no âmbito da Consulta Pública e acima sintetizados, 
tecem-se os seguintes comentários. 

 DGADR 

Face ao transmitido por esta entidade, considera-se que deverá ser consultada a Direção Regional 
de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo. 

 EMFA 

Como se pode constatar no capítulo anterior do presente Parecer, esta entidade pronunciou-se 
também enquanto entidade externa, tendo transmitido (conforme aí exposto) não haver 
impedimento, nos termos das Servidões, decorrentes da sua implementação na proximidade da 
Base Aérea. 

 Cidadão Luís Santos 

Relativamente às considerações tecidas por este cidadão, refere-se que consultado o processo de 
licenciamento da SimTejo e analisados os dados de autocontrolo do efluente final da ETAR de 
Alverca, verificou-se que a qualidade exigida no título de descarga da ETAR não foi posta em 
causa durante o ano de 2014. 

Contudo e apesar de a Biovegetal possuir autorização da SimTejo de descarga por cisterna na 
ETAR de Alverca, considera-se que o proponente deverá efetuar a ligação ao coletor municipal, à 
semelhança do já efetuado pela Iberol, localizada na envolvente próxima do projeto. 

Para este efeito, o proponente deverá solicitar autorização à entidade gestora/licenciadora da 
rede pública para proceder à referida ligação, ficando deste modo assegurada a qualidade dos 
caudais afluentes à ETAR de Alverca. 
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9. CONCLUSÃO 

O projeto em apreciação, designado por “Unidade da Biovegetal de Alhandra” configura uma alteração do 
estabelecimento industrial explorado pela empresa Biovegetal Combustíveis Biológicos e Vegetais, S.A., 
NIPC 553 822 671, cuja exploração se encontra atualmente titulada pela Licença de Exploração 
n.º 2369/2013, emitida pela DRE LVT em 12-11-2013, nos termos do previsto no Regime do Exercício da 
Atividade Industrial (REAI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de outubro, conjugado com o 
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto. 

O presente procedimento de AIA tem enquadramento na subalínea i) da alínea b) do n.º 4 do artigo 1.º 
[Anexo II, n.º 6, alínea a)] do Decreto-Lei n.º 151-B/3013, de 31 de outubro, por se tratar de uma 
ampliação de uma instalação de fabrico de produtos químicos, já autorizada e que não foi anteriormente 
sujeita a AIA, em que a alteração, em si mesma, consiste numa ampliação superior a 
3 ha, excedendo consequentemente o limiar fixado para a tipologia de projeto em que se enquadra 
[Anexo II, n.º 6 da alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro]. 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que estabelece o Regime de Emissões 
Industriais (REI) e com a clarificação de conceitos de transformação química e produção industrial, a 
instalação ficou abrangida pelo regime de Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), 
congregado no diploma REI [Anexo I, ponto 4.1 b)]. 

A abrangência da alteração pelo RJAIA e pelo REI enquadra a alteração do estabelecimento industrial em 
procedimento de Autorização Prévia Individualizada (API), de acordo com o estipulado no n.º 1.º do 
artigo 39.º do SIR. 

Por opção do requerente, o procedimento de AIA relativo ao projeto de execução está a decorrer em 
simultâneo com o procedimento de API, conforme previsto no n.º 3 do artigo 20.º do SIR. 

A instalação encontra-se também abrangida pelo Regime Jurídico de Prevenção de Acidentes Graves, 
regulado pelo Decreto-Lei n.º 254/2007 de 12 de julho, com enquadramento no nível inferior de 
perigosidade. 

O projeto apresentado pela Biovegetal dá cumprimento a condicionante prescrita em sede da Licença de 
Exploração do estabelecimento, visando regularizar a área efetivamente ocupada pelo estabelecimento, a 
qual perfaz 40 850 m2, dos quais 30 000 m2 estão atualmente em utilização, sendo que apenas 9 700 m2 
se encontram licenciados e 10 850 m2 correspondem a área com armazéns devolutos e zonas de ruínas, 
atualmente não utilizadas pela unidade industrial. 

A Unidade Industrial da Biovegetal é uma empresa de produção de biodiesel, a partir de óleos vegetais 
(virgens) neutralizados ou refinados (soja, oleína de palma, colza, entre outros) e gordura de origem 
animal, podendo também utilizar óleos e gorduras alimentares usados, produzindo também glicerina e 
ácidos gordos. 

O projeto apresentado mantém o processo produtivo, atualizando contudo a capacidade nominal da 
instalação, à luz do conceito fixado no diploma REI (capacidade máxima considerando um regime de 
laboração de 365 dias por ano, 24 horas por dia), a qual passa de 125 000 ton/ano de biodiesel para 
133 800 ton/ano, destacando-se que: 

 As capacidades instaladas licenciadas são de 125 000 ton/ano de biodiesel e 12 500 ton/ano 
de glicerina, constituindo-se contudo a glicerina como um subproduto da produção de 
biodiesel, que é a atividade principal do estabelecimento; 

 Da atualização exigida pelo conceito previsto no diploma REI, as capacidades estão 
recalculadas em 133 800 ton/ano de biodiesel e 13 380 ton/ano de glicerina. 
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Assim, o projeto tem como finalidade a regularização de áreas do estabelecimento e a atualização da 
capacidade nominal da instalação à luz do quadro legal vigente, não estando previstas alterações ou 
ampliações das instalações existentes. 

Deste modo, não estão previstos quaisquer trabalhos (construção, remodelação ou escavação) que 
alterem ou ampliem o edificado existente, nem a geomorfologia do terreno. Acresce que a Biovegetal não 
tenciona demolir ou intervir na área devoluta. 

A instalação é constituída por duas unidades de produção (U1000 e U2000) com uma capacidade 
instalada de 133 800 ton/ano de biodiesel e de 13 380 ton/ano de glicerina, encontrando-se apenas em 
funcionamento a linha U2000. A instalação ocupa uma área de 40 850 m2, sendo 18 635 m2 de área 
coberta, 18 141,8 m2 de área impermeabilizada (não coberta) e 4 073,2 m2 de área não impermeabilizada 
nem coberta. 

O estabelecimento situa-se na área industrial de Alhandra, ao Km 125,47 da EN 10, na Quinta da 
Hortinha, na União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, concelho de Vila 
Franca de Xira, distrito de Lisboa. 

A área ocupada pela Biovegetal teve ocupação industrial desde finais dos anos 30, inícios de 40 do século 
XX, tendo funcionado no local uma refinaria de óleos alimentares, explorada pela empresa Copaz – 
Companhia Portuguesa de Azeites SA. 

O acesso à instalação é efetuado através da EN 10, que tem ligação por sul à A1, no nó de Alverca, e por 
norte, no nó de Vila Franca de Xira. A instalação beneficia, também, da proximidade da linha ferroviária 
(Linha do Norte), dispondo de um ramal próprio que fica a cerca de 200 metros a sudeste e que permite 
a expedição da sua produção. 

Além da área de produção, que inclui além das linhas de produção, torre de arrefecimento, zonas de 
armazenamento, entre outros, a instalação dispõe de um edifício administrativo, de um armazém (onde 
são armazenados alguns produtos químicos e os resíduos produzidos na instalação) e de um laboratório 
para análises de controlo interno de processo e do produto. As matérias-primas são rececionadas por 
camião cisterna, armazenadas em tanques e separadas de acordo com a sua tipologia. A expedição de 
biodiesel pode ser realizada por camião-cisterna, por via rodoviária, ou por vagões cisterna, por via 
ferroviária. A expedição dos produtos secundários (glicerina e ácidos gordos) é efetuada por via 
rodoviária. 

No contexto nacional da produção de biocombustíveis, a Biovegetal contribui para que se possam atingir 
os objetivos fixados na Estratégia Nacional para a Energia 2020, nomeadamente reduzir a dependência 
energética de Portugal face ao exterior em 2020 para 74%. De igual modo, os critérios de 
sustentabilidade ambiental na produção e utilização dos biocombustíveis e as metas e obrigação de 
incorporação crescente no domínio dos transportes terrestres, cujo limite de incorporação está fixado em 
10% para o ano de 2020, dão relevância e responsabilidade crescente às empresas de produção de 
biodiesel. 

Face ao enquadramento acima exposto, a análise efetuada pela CA não abrange a fase de construção, 
uma vez que a instalação já se encontra construída. 

No que se refere especificamente à Análise de Risco, foi verificado que o projeto não implica alteração 
das zonas de perigosidade associadas ao estabelecimento, uma vez que a estimativas dos alcances para o 
cenário de acidente estudado que envolve o gasóleo encontram-se confinadas aos limites do 
estabelecimento. Por outro lado, considerando a quantidade armazenada de gasóleo, a distância a que se 
encontra do rio Tejo e as medidas de contenção existentes e previstas, conclui-se que o risco de 
contaminação do rio se encontra muito minimizado. Em caso de incêndio, o derrame de águas 
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contaminadas proveniente da aplicação da água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, sobretudo se 
estas forem aplicadas em grandes quantidades, poderá atingir o rio Tejo. No entanto, a possibilidade de 
contaminação através da rede de águas pluviais encontra-se minimizada pelas medidas existentes, 
nomeadamente o isolamento do sistema de drenagem de águas pluviais através de materiais de 
contenção e a possibilidade de fecho da válvula de descarga da rede de águas pluviais na valeta, de 
modo a permitir que as águas de combate a incêndio sejam encaminhadas para o tanque de águas 
residuais, evitando que atinjam o rio. 

Assim, pode concluir-se pela compatibilidade do projeto em avaliação, no que concerne ao risco de 
acidentes graves envolvendo substâncias perigosas, desde que sejam implementadas, no 
estabelecimento, todas as medidas de prevenção, mitigação e contenção existentes e previstas. 

Na globalidade, em resultado da avaliação efetuada, considera-se que o conjunto de condicionantes, 
elementos a apresentar e medidas de minimização estabelecidas poderão contribuir para a minimização 
dos principais impactes negativos identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de 
molde a inviabilizar o projeto. 

Da análise dos resultados da Consulta Pública constatam-se como principais preocupações as associadas 
às Águas Residuais, verificando-se que, na globalidade, as preocupações manifestadas foram 
devidamente considerados na apreciação técnica efetuada pela CA. 

Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização, e os 
perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto "Unidade 
Industrial da Biovegetal em Alhandra", condicionado à apresentação de elementos, ao 
cumprimento das medidas de minimização e dos planos de monitorização, bem como das condicionantes 
que se indicam no capítulo seguinte. 

Acresce ainda referir que o n.º 6 do artigo 18.º, do novo regime de AIA, publicado pelo Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pela Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 
março, determina que a desconformidade do projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT’s) 
aplicáveis não condiciona o sentido de decisão. No entanto, em sede de licenciamento, deverá ser 
avaliada a situação de desconformidade do projeto com o definido no PDM de Vila Franca de Xira 
relativamente ao Regime de edificabilidade (nos Espaços de Indústria) e para as áreas de 
estacionamento. 

Na sequência da avaliação desenvolvida, e de forma a apoiar a autoridade de AIA no cumprimento do 
disposto no artigo 18.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a CA procedeu à 
determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais. Assumindo o referido índice a 
expressão da avaliação desenvolvida, o mesmo foi apenas desenvolvido para a alternativa identificada 
como a que, globalmente, melhor permite assegurar a ponderação dos valores em presença. Em 
resultado, e conforme apresentado no Anexo II do presente Parecer, foi determinado um índice de 
valor 2. 
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10. CONDICIONATES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS 

DE MONITORIZAÇÃO 

CONDICIONANTES 

1. Realizar a ligação da unidade industrial da Biovegetal ao coletor municipal, por forma a assegurar a 
qualidade dos caudais afluentes à ETAR de Alverca. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

1. Em sede de licenciamento: 

a) Relativamente à ocorrência patrimonial n.º 1, deverá ser apresentado um estudo mais 
aprofundado das fases 1 (finais dos anos 30 – inícios dos anos 40 do século XX – Fase de 
construção da Fábrica de Descasque de Arroz e respetiva Área Residencial) e 2 (anos 60 do 
século XX – Refinaria de Azeite da COPAZ) que inclua nomeadamente: 
i. F1r – Arquitetura residencial: sistema construtivo, desenho/autoria; 
ii. F1e, F1a, F1g, F1a, F1b e F2: sistema construtivo, desenho/autoria e função (várias 

funções /adaptações até à fase atual, nomeadamente ao nível da arquitetura industrial, o 
programa de produção da Fábrica de Descasque de Arroz e da Refinaria de Azeite da 
COPAZ). 

O estudo deve ser realizado por arqueólogo com experiência em arqueologia industrial. 
b) Deverá ser demonstrado que foi consultada a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), no 

que respeita a Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea, 
relativamente à área circundante ao ponto de scooping "17 -Vila Franca de Xira" (38º 56' 12" N; 
008º 59' 42" W), em cuja proximidade a unidade industrial se encontra. 

c) Deverá ser apresentado comprovativo de regularização da situação transmitida pela EP e pela 
REFER. 

d) Deverá ser apresentado o parecer emitido pela Direção Regional de Agricultura e Pescas de 
Lisboa e Vale do Tejo, no âmbito da consulta a efetuar a esta entidade. 

2. Deverá ser enviada à APA, I.P. uma descrição da bacia de contenção a ser construída no edifício onde 
está implantado o depósito de gasóleo, incluindo as dimensões e caraterísticas construtivas, 
acompanhada da respetiva planta. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL 

Fase de exploração 

GER1. A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira deverá ser informada da existência do plano de 
emergência interno da unidade industrial e da eventual realização de exercícios de treino. 

Fase de desativação 

GER2. Na eventualidade de se proceder a obras de demolição e/ou à desativação da instalação, deverá 
ser garantido que os trabalhos a realizar não põem em causa a integridade das coberturas, de modo a 
prevenir a dispersão de fibras de amianto. 
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

Fase de exploração 

RH1. Proceder à verificação periódica dos sistemas de drenagem de efluentes. 

RH2. Proceder à verificação periódica do funcionamento das condutas e dos tanques de 
armazenamento de matérias-primas, efluentes e produtos, bem como das respetivas bacias de retenção. 

SÓCIO-ECONOMIA 

Fase de exploração 

SE1. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança na via pública durante o transporte 
de matérias-primas e produção da fábrica, tendo em consideração a segurança e a minimização das 
perturbações na atividade das populações e na circulação rodoviária. Embora esta responsabilidade seja 
exterior à Biovegetal importa assegurar que as empresas contratadas para o transporte e prestação de 
serviços sejam devidamente credenciadas para a realização da atividade. 

SE2. Assegurar o cumprimento das normas em vigor nas instalações que garantem a segurança da 
empresa e trabalhadores de acordo com o Plano de Emergência e verificação periódica dos meios de 
prevenção e controlo de acidentes previstos na política de qualidade e segurança da empresa, através de 
exercícios para atestar o grau de prontidão e eficácia dos meios. 

SE3. Assegurar a verificação do estado de prontidão dos meios de combate a incêndios, 
designadamente o sistema de bombagem para o depósito de água e o gerador de emergência, assim 
como os extintores existentes nas instalações, conforme procedimento já adotado na unidade industrial. 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Fase de exploração 

PAT1. Vigilância/monitorização regular do estado de conservação dos elementos de maior interesse 
patrimonial constituintes da ocorrência nº 1, nomeadamente os pertencentes às fases 1 e 2. A execução 
desta medida compete ao dono da obra, com obrigatoriedade de comunicação às entidades competentes 
dos efeitos negativos detetados. 

PAT2. A alteração das fases 1 e 2 fica sujeita a: 

i. A apresentação de projeto com programa de reutilização/adaptação destas fases; 

ii. Previamente ao início de qualquer intervenção de alteração do edificado existente deve ser 
realizado o registo documental que inclua a representação gráfica e fotográfica e elaboração de 
memória descritiva (para memória futura) das ocorrências de interesse patrimonial, passíveis de 
afetação, mesmo que indireta (nomeadamente devido à circulação de máquinas, à instalação de 
áreas de depósito ou outras). Pretende-se, desta forma, evitar danos involuntários e garantir a 
conservação dessas ocorrências; 

iii. Acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações que 
impliquem movimentação dos solos (desmatação e decapagens superficiais em ações de 
preparação ou regularização do terreno) e a escavação no sulo e subsolo, quer estas sejam 
feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação do estaleiro; 

iv. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar a 
adoção de medidas de minimização complementares como seja o registo documental, 
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras. Antes da adoção de qualquer medida de 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2814 
 

Unidade Industrial da Biovegetal em Alhandra 47 

Projeto de Execução 

minimização deverá compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto com os vestígios 
patrimoniais em presença, de modo a garantir a sua preservação; 

v. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, 
ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela as ocorrências, acompanhadas 
de uma proposta de medidas de minimização a implementar, sob a forma de um relatório 
preliminar. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for 
considerada como inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo 
da totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral; No 
caso de elementos arquitetónicos deverá ser realizado o registo gráfico, fotográfico e elaborada 
a respetiva memória descritiva. 

vi. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico 
da obra devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com 
Parecer prévio da Tutela, de forma que não se degrade o seu estado de conservação para o 
futuro. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de 
tutela do património cultural. 

Fase de desativação 

PAT3. Durante a fase desativação da Unidade Industrial nos casos que obriguem a revolvimentos do 
subsolo, deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico. 

ANÁLISE DE RISCO 

Fase de exploração 

AR1. Implementação de todas as medidas de prevenção, mitigação e contenção existentes e previstas. 

LICENÇA AMBIENTAL 

Fase de exploração 

LA1. Adotar as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), listadas nos documentos de referência aplicáveis 
à instalação, nomeadamente: 

 Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Industry 
(BREF LVOC);  Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas 
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector – BREF CWW;  Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency – BREF ENE;  Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage – BREF EFS;  Reference Document on Best Available Techniques to industrial Cooling systems – BREF CV;  Reference Report on Monitoring of emissions from IED instalations - ROM. 

LA2. Manter um nível de emissão de poluentes para o ar e para a água em consonância com os 
Valores de Emissão Associados (VEA) ao uso das Melhores Técnicas Disponíveis previstos nos 
documentos de referência acima listados. 

 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

 

ÁGUAS PLUVIAIS 

Face à eventualidade de propagação de um eventual derrame de biodiesel ou combustíveis, através da 
rede pluvial da Biovegetal, para o meio hídrico deverá proceder-se à monitorização periódica da qualidade 
das referidas águas pluviais. 
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Locais a monitorizar 

As amostras deverão ser recolhidas em dois pontos distintos: na Caixa A e na Caixa B (conforme 
Desenho I-03, constante do Anexo I-B do Aditamento ao EIA). 

Periodicidade 

A periodicidade a adotar deverá ser semestral. 

Parâmetros a caracterizar 

Deverá proceder-se à determinação dos seguintes parâmetros: pH, óleos e gorduras, SST, cloro livre e 
CQO. 

Apresentação de resultados e reavaliação do plano de monitorização 

Os relatórios referentes ao plano de monitorização devem ser apresentados anualmente. 

Em função dos resultados que venham a ser obtidos durante os primeiros dois anos, deverá ser avaliada 
e ajustada (após adequada fundamentação), a periodicidade de amostragem, assim como a 
necessidade/pertinência de determinação de todos os parâmetros agora propostos. 

AMBIENTE SONORO 

Deverá ser realizada a monitorização nos pontos de Medição PM01, PM02 e PM03, de forma a confirmar a 
manutenção da emissão sonora da Biovegetal e o subsequente cumprimento dos limites acústicos legais. 

Periodicidade 

A periodicidade a adotar deve ser de 5 em 5 anos Esta periodicidade deverá ser ajustada em função dos 
resultados e informação obtidos ao longo da monitorização, e direcionar-se para os períodos, fases e 
pontos com maior probabilidade de afetação acústica, tendo em conta o seguinte: 

 Caso exista aumento da emissão sonora e incumprimento do Critério de Incomodidade deverá ser 
equacionada a implementação de Medidas de Minimização e a revisão do plano de monitorização 
incluindo a realização de uma nova campanha após a concretização das medidas;  Caso ocorra aumento da emissão sonora mas manutenção do cumprimento do Critério de 
Incomodidade deverá ser equacionada a revisão do plano de monitorização no sentido do 
aumento da periodicidade da monitorização;  Caso ocorra manutenção continuada da emissão sonora, poderá ser equacionada uma 
periodicidade mais alargada ou mesmo a desnecessidade de novas campanhas;  Caso ocorram modificações significativas das características de emissão, propagação ou receção 
sonora, deverá ser revisto o plano de monitorização;  Caso existam reclamações, deverão ser efetuadas medições junto aos recetores reclamantes. 

Parâmetros a caracterizar 

Para a realização do plano de monitorização dever-se-ão caracterizar os seguintes parâmetros, sem 
prejuízo de outros que se verifiquem necessários: 

 Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A (LAeq,T);  Nível de Avaliação (LAr); 

uma vez que um dos objetivos fundamentais do Plano de Monitorização é o conhecimento dos efeitos 
reais da Biovegetal na população, deverão também, sempre que possível, efetuar-se auscultações às 
pessoas que residam ou permaneçam em locais suscetíveis de serem afetados acusticamente. 

Durante as recolhas em PM03 devem ser contados os veículos associados à Biovegetal, para auxiliar na 
interpretação dos resultados. 
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Métodos e equipamentos 

A obtenção dos parâmetros referidos no capítulo anterior deverá ser efetuada mediante sonómetro 
integrador de Classe 1, de modelo aprovado pelo Instituto Português da Qualidade e objeto de verificação 
periódica em laboratório acreditado para o efeito, e/ou mediante os equipamentos complementares 
necessários ao cabal cumprimento do estabelecido na normalização ou legislação aplicável, 
nomeadamente: 

 Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro;  NP ISO 1996, de 2011 (Partes 1 e 2);  Improved Methods for the Assessment of the Generic Impact of Noise in the Environment 
(IMAGINE) – Determination of Lden and Lnight using measurements; 2006;  ISO/TS 15666, de 2003;  Agência Portuguesa do Ambiente – Guia prático para medições de ruído ambiente – no contexto 
do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996. 2011;  Notas Técnicas para Relatórios de Monitorização de Ruído – Fase de Obra e Fase de Exploração, 
publicado pela APA em novembro de 2009. 

O LAeq,T deverá corresponder, ao período diurno, ao período entardecer e ao período noturno. Deverá 
também ser calculado o parâmetro Lden. 

O programa de medições e os períodos de amostragens, em cada campanha, deverão ser os suficientes 
ao cumprimento inequívoco do estabelecido na normalização e legislação aplicáveis. 

Critérios de avaliação dos resultados 

Os resultados das medições acústicas in situ deverão ser analisados no sentido do cumprimento ou 
incumprimento dos requisitos legais aplicáveis, nomeadamente os estabelecidos no Decreto-Lei 
n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

Caso exista incumprimento deverão ser equacionadas medidas de redução de ruído e deverá ser revisto o 
plano de monitorização. 

Uma vez que os requisitos legais dependem da classificação acústica oficial dos locais, deverá ser 
analisada ao longo do tempo a classificação acústica oficial dos recetores sensíveis afetados e ajustado o 
plano de monitorização em conformidade. 

Tratamento de dados 

O tratamento dos dados deverá ser efetuado de forma rigorosa e explícita – tendo por base a 
normalização aplicável – para que se obtenham resultados credíveis e correlacionáveis com as 
características intrínsecas e extrínsecas que se pretendem observar. Para além do referido, o tratamento 
dos dados deverá permitir tirar conclusões sustentadas e despoletar, fundamentadamente e se 
necessário, procedimentos corretivos e/ou complementares adequados. Nestas circunstâncias, as 
medições e o tratamento dos dados, assim como as eventuais revisões do plano de monitorização, 
deverão ser efetuados por técnicos de acústica, habilitados para o efeito. 

Relatórios a elaborar 

Os relatórios a elaborar, para apresentação à autoridade de AIA, deverão estar em conformidade com o 
estabelecido no anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, e deverão dar conta das eventuais 
evoluções técnicas que possam ocorrer ao longo da monitorização – não só no que concerne aos 
equipamentos de medição e metodologias de análise, como também no que concerne às medidas de 
minimização – e dos benefícios que possam daí advir, para a população vizinha do empreendimento, 
assim como se adaptar às possíveis modificações dos requisitos a analisar, quer devido a alterações 
legislativas, quer devido a alterações vinculativas de outra natureza.  
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Localização do projeto 
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Figura 3.1 - Localização da BIOVEGETAL 

Limite do Terreno 
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Localização da Biovegetal – principais confrontações 

(Fonte: EIA da Unidade Industrial da Biovegetal em Alhandra) 
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ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DE IMPACTES AMBIENTAIS 

 

I. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), de um 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 1 do seu artigo 18.º, 

que se transcreve: 

1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala 

numérica, correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito 

significativos, irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. 

De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais das 

Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, desenvolveu 

uma proposta de metodologia para determinação do referido índice. 

A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, através do 

despacho emitido a 17 de abril de 2014, e será aplicada por um período experimental de um ano, 

após o qual será efetuado um balanço da sua aplicação. 

De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício de 

ponderação inerente, deve ser desenvolvido, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação (CA) e 

constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Segundo esta metodologia, o valor do índice a definir reflete a significância dos impactes após 

consideração das eventuais medidas de minimização dos impactes negativos e ou medidas de 

potenciação dos impactes positivos, ou seja, reporta-se aos impactes residuais do projeto. 

 

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Face ao enquadramento acima apresentado, a CA procedeu à aplicação desta metodologia para 

determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, o qual se assume como uma 

ferramenta de expressão de resultados. 

Para efeitos de determinação do referido índice, foi adotado como pressuposto de base a não inclusão 

da componente "Ordenamento do Território" como um fator ambiental específico dado que o Decreto-

Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu Artigo 18.º n.º 6, refere que as situações de 

desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do procedimento de AIA. 

Por outro lado, para efeitos de determinação do índice em causa, foi também adotado como 

pressuposto de base a não inclusão da componente "Licença ambiental", uma vez que abrange 

transversalmente um conjunto de fatores ambientais que foram especificamente analisados no âmbito 

do procedimento de AIA, não constituindo, por si só um fator ambiental. 
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Assumindo os pressupostos acima explanados, a CA procedeu à determinação da significância dos 

impactes do projeto sobre os fatores ambientais considerados, tal como a seguir se sintetizam: 

 

Fatores Ambientais Significância dos impactes 
negativos 

Significância dos impactes 
positivos 

Recursos Hídricos Pouco significativos Sem significado 
Socio economia Pouco significativos Significativos 
Qualidade do Ar Pouco significativos Sem significado 
Ambiente Sonoro Pouco significativos Não identificados 
Património Cultural Não identificados Não identificados 
Análise de Risco Pouco significativos Sem significado 

 

Face às caraterísticas da unidade industrial, do projeto, bem como aos seus objetivos e tendo em 

consideração os valores em presença na área afetada, foram atribuídos os seguintes níveis de 

preponderância aos fatores ambientais analisados: 

 

Fatores Ambientais Preponderância 

Recursos Hídricos Relevante 
Socio economia Relevante 
Qualidade do Ar Não relevante 
Ambiente Sonoro Relevante 
Património Cultural Não relevante 
Análise de Risco Relevante 

 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários 

fatores ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, a CA procedeu à determinação do 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, de acordo com a valoração numérica definida 

na metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades de AIA, tendo sido obtido o 

valor 2. 
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ANEXO III 

 

 

Pareceres das entidades consultadas 

 

 Parecer da Estradas de Portugal, S.A. (EP) 

 Parecer da Rede Ferroviária Nacional, EPE (REFER) 

 Parecer do Estado Maior da Força Aérea (EMFA) 

 Parecer do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) 

 Parecer da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) 

 Parecer do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.) 
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estipulado no Decreto Lei nº 276/2003 de 4 de novembro que incide sobre o Domínio Público
Ferroviário.
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