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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA) do projeto "Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro", 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 
"Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro", cujo proponente é a SAPEC Agro, S.A. . 

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

Através do ofício n.º S009812-201502-DAIA.DAP, de 06/02/2015, 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 Alentejo (APA, I.P./ARH Alentejo), Instituto de Conservação 
da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), 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 Alentejo – Eng.ª Alice Fialho 
 ICNF – Eng.ª Ana Cristina Falcão 
 DGPC – Dr. João Marques 
 CCDR LVT – Dr.ª Helena Silva 
 IAPMEI (ex-DRE LVT) – Eng.ª Teresa Araújo 
 APA/DGA/DGAR – Eng.ª Margarida Guedes 
 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 dezembro de 2014, é da responsabilidade das 
empresas "Volda, Engenharia e Gestão Industrial, Lda." e "Ana Salgueiro, Consulting for Sustainability" 
tendo sido elaborado entre março e dezembro de 2014. É composto pelos seguintes volumes: 

 Resumo Não Técnico do EIA 
 Relatório Síntese do EIA 
 Anexos do EIA (Volumes 1 e 2) 

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; 
 Elementos Complementares, datados de maio de 2015. 

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 "Ampliação do Estabelecimento SAPEC 
Agro" 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; Património Cultural; Análise de 
Risco; Prevenção e Controlo Integrados da Poluição). Foi ainda solicitada a reformulação do 
Resumo Não Técnico. 
No âmbito da análise da conformidade do EIA, foi também apreciado o pedido apresentado pela 
SAPEC Agro, posteriormente à instrução do procedimento de AIA, para que a construção de um 
armazém para matérias-primas e produto acabado, que substituirá os armazéns S2 e S3 
(envolvendo a consequente cessação de utilização dos armazéns alugados S6 e S7), e que é 
analisado no EIA como fazendo parte do projeto apresentado, fosse considerado como uma 
componente pré projeto, uma vez que a construção do armazém S2/S3 já se encontra autorizada 
pela entidade licenciadora desde 3/4/2013. 
Atendendo ao histórico que precedeu a autorização de construção do armazém S2/S3 e uma vez 
que a construção deste armazém não está relacionado com o aumento de produção nem 
contribui para tal aumento (no âmbito do projeto de alteração/ampliação ao estabelecimento, 
sujeito a procedimento de AIA), a CA considerou que esta situação, correspondendo a uma 
alteração do âmbito do projeto analisado no EIA, não compromete o conteúdo da análise 
efetuada para cada um dos fatores ambientais e a subsequente pronúncia do ponto de vista 
técnico a realizar pela CA. 

 Declaração da conformidade do EIA a 24 de abril de 2015. 
 Solicitação de informação complementar relativa aos fatores Ordenamento do Território, Socio-

economia, Análise de Risco, os quais foram respondidos através do documento Elementos 
Complementares, datado de 11 de maio de 2015. Foi ainda solicitada a correção do RNT, no que 
concerne à situação do ambiente, relativamente ao Património Cultural, tendo o documento 
corrigido sido apresentado em 4 de maio de 2015. 
Posteriormente, a SAPEC Agro, S.A. remeteu, como informação adicional, uma declaração da 
Câmara Municipal de Setúbal atestando a conformidade do projeto com o Plano Diretor Municipal 
de Setúbal e com o Regulamento do Parque Industrial SAPEC Bay. 

 Solicitação de parecer às seguintes entidades externas à CA: Autoridade Nacional de Proteção 
Civil (ANPC); APA/DRES/DRASC (Departamento de Resíduos/Divisão de Responsabilidade 
Ambiental e Solos Contaminados, que integra a APA, I.P.); Direção-Geral de Recursos Naturais, 
Segurança e Serviços Marítimos (DGRM). 
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 5 a 25 de 
maio de 2015. 
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 Visita ao local, efetuada no dia 15 de maio de 2015, tendo estado presentes os representantes da 
CA (APA/DAIA/DAP; APA/DCOM; APA/ARH Alentejo; ICNF; DGPC; IAPMEI; APA/DAIA/DPP), da 
SAPEC Agro, S.A. e da empresa que elaborou o EIA. 
No decurso da visita realizada, foi constatado que um dos elementos que integram o projeto em 
avaliação já se encontrava construído, designadamente a Torre de Secagem 4. 

 Análise técnica do EIA e respetivos aditamento e elementos complementares, bem como a 
consulta dos elementos de Projeto da "Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro", 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 Alentejo sobre Recursos Hídricos (incluindo Domínio Hídrico); o ICNF sobre 
Fauna e Flora, Habitats e Ecossistemas; a DGPC sobre Património Cultural; a CCDR LVT sobre 
Sócio economia, Solos e Usos do solo, Ordenamento do Território, Qualidade do Ar (incluindo 
fontes de emissão); 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 do projeto. 

 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 
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. Elementos a Apresentar, Medidas de 
Minimização e Planos de Monitorização. 
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3. ANTECEDENTES E ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

3.1. ANTECEDENTES RELEVANTES EM TERMOS DE LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE 

Um conjunto de alterações do estabelecimento em referência já foi, no passado, sujeito a procedimentos 
de AIA, então regulados pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio (posteriormente alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro), designadamente: 

a) No âmbito do procedimento de AIA n.º 140/20042 (Fábrica de Herbicidas), a construção, na 
parcela SAPEC Agro, de novas instalações para fabrico e armazenagem de herbicidas, o aumento 
de capacidade de produção e enchimento de herbicidas líquidos, a instalação adicional de um 
moinho na instalação de produção de herbicidas sólidos e adoção de medidas adicionais de 
segurança. 

Este procedimento foi concluído com a emissão, em 04-11-2004, de Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) com decisão favorável condicionada. 

A DIA estabeleceu, como condicionante particular, que o licenciamento só poderia ocorrer após 
publicação em Diário da República da alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM) de Setúbal, de 
forma a viabilizar a legalização da fábrica. Com a publicação do Aviso n.º 9397/2013, de 22 de 
julho, que aprovou a alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM) de Setúbal, na área da Mitrena 
– Parque Industrial SAPEC Bay, viriam a ser ultrapassadas as questões atinentes à 
compatibilidade com o PDM de Setúbal. 

b) No procedimento de AIA n.º 520/2007 (Fábrica de inseticidas e fungicidas)3, o aumento da 
capacidade de produção de inseticidas e fungicidas líquidos e a diversificação da produção de 
inseticidas e fungicidas líquidos. Este procedimento concluiu-se com a emissão, em 19-03-2008, 
de DIA com decisão favorável condicionada. 

A DIA estabeleceu, como condicionante específica, que o licenciamento só poderia ocorrer após 
publicação em Diário da República da alteração ao PDM de Setúbal, de forma a viabilizar a 
legalização da fábrica, sendo que, como já descrito acima, esta questão de compatibilidade com 
o instrumento de gestão territorial foi obviada com a publicação Aviso n.º 9397/2013, de 22 de 
julho. 

Em 26-10-2009 foi aprovado um projeto de alteração do estabelecimento que autorizou a utilização 
temporária de dois armazéns, denominados Armazéns S6/S7, visando substituir a utilização dos armazéns 
S2 e S3 que se localizavam na Zona Industrial Principal (ZIP) e que foram totalmente destruídos num 
incêndio que ocorreu em maio de 2008. O carácter temporário desta autorização fundamentou-se em 
parecer emitido pela APA, no âmbito de procedimento de avaliação da compatibilidade de localização, em 
termos de prevenção de acidentes graves, e justificou-se pela necessidade da empresa evoluir de forma a 
reconstruir o anterior espaço de armazenagem na ZIP, concentrando espacialmente todas as atividades 
desenvolvidas, consequentemente desativar a utilização dos armazéns S6/S7, e permitir uma definição 
clara dos limites do estabelecimento e um controlo mais adequado do risco. 

Em fevereiro de 2011 a APA identificou que a instalação de glifosato IPA (instalação específica onde se 
produz por transformação química sal glifosato IPA, que se constitui como um produto intermédio 

                                                           
2 Tendo sido a CCDR LVT a Autoridade de AIA e tendo o número nacional de AIA 1166. 
3 Tendo sido a CCDR LVT a Autoridade de AIA e tendo o número nacional de AIA 1856. 
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utilizado como produto no fabrico de alguns herbicidas) configurava uma instalação sujeita ao regime 
jurídico aplicável à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), sendo que o procedimento de 
licenciamento ambiental chegou a iniciar os seus trâmites em setembro de 2011, integrado num pedido 
de alteração do estabelecimento que viria a ser apresentado em setembro de 2011. Não obstante e 
porque este pedido de alteração incorporava, paralelamente, aumentos de capacidades de produção, 
quer por: 

 Ajustamento à definição de capacidade estabelecida no regime jurídico PCIP (capacidade 
produtiva da instalação para um período de laboração de 24 horas, independentemente do 
regime, turnos, horário de laboração, ou valor efetivo da produção para resposta à procura de 
mercado); 

 Força do efetivo aumento da procura de mercado, que conduziu à necessidade de intensificação 
do grau de utilização da capacidade disponível, através do aumento do número de horas de 
funcionamento da infraestrutura produtiva instalada; 

a então Autoridade de AIA (CCDR-LVT), por ofício datado de 20-08-2013, considerou que o aumento de 
capacidades, por ultrapassar por si o limiar estabelecido no ponto 6, alínea b), do Anexo II, do Decreto-
Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
novembro, se enquadrava no ponto 13 do mesmo Anexo (alteração, modificação ou ampliação de não 
incluídos no Anexo I e incluídos no Anexo II já autorizados e executados ou em execução que possam ter 
impactes negativos importantes no ambiente), estando por esta consideração sujeito a procedimento de 
AIA. 

A sujeição a procedimento de AIA viria a determinar o indeferimento do pedido de licença ambiental, com 
consequente extinção do procedimento e encerramento do respetivo processo, conforme ofício da APA 
datado de 07-02-2014, por falta de elemento instrutório relevante, nomeadamente por falta de DIA 
favorável ou favorável condicionada, sendo que também não tinha havido recurso à opção de 
desenvolvimento dos procedimentos de AIA e PCIP em simultâneo. 

O indeferimento citado no parágrafo precedente constitui fundamento bastante para que a DRE LVT, 
então entidade coordenadora do procedimento de licenciamento da respetiva atividade, tivesse 
indeferido, em 05-03-2014, o pedido de autorização prévia de alteração que corria termos através do 
pedido registado na plataforma do licenciamento industrial n.º 1098/2011, atento o que dispunha o 
artigo 44.º do Regime do Exercício da Atividade Industrial (REAI), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 209/2008, de 29 de outubro, conjugado com a alínea b) do n.º 4 do artigo 24.º do mesmo Regime e 
com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto. Por esta razão, o Título de Exploração 
n.º 5190/2014-1 emitido em 28-05-2014 estabeleceu, como uma das duas condicionantes que prescreve, 
a apresentação no prazo de 150 dias do pedido de autorização prévia de alteração nos termos 
estabelecidos no n.º 1 do artigo 39.º do SIR, a instruir com o EIA e com o pedido de licença ambiental a 
que a instalação se encontra obrigada. 

No espaço de tempo que mediou a apresentação do pedido de alteração acima mencionado (setembro de 
2011) e a emissão da respetiva decisão, viria a ser autorizada em 03-04-2013, no âmbito de 
procedimento de autorização prévia de alteração 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, a construção de um armazém para matérias-primas e produto 
acabado que substituirá os armazéns S2 e S3, sendo que o referido procedimento teve subjacente: 
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 Em razão do regime jurídico relativo à avaliação do impacte ambiental, o parecer prévio da 
CCDR LVT que concluiu que a reconstrução do armazém não era suscetível de gerar impactes 
negativos importantes no ambiente, não estando consequentemente obrigada a procedimento 
de AIA; 

 Em razão do regime jurídico relativo à prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias 
perigosas, o parecer da APA que concluiu que os elementos apresentados pelo operador, 
relativos à construção do armazém S2/S3 (e consequente cessação de utilização dos armazéns 
alugados S6 e S7), satisfaziam as disposições estipuladas no Decreto-Lei n.º 254/2007 e nas 
linhas de orientação relativas ao conteúdo do relatório de segurança. 

 

3.2. ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

Em sede de análise caso a caso realizada pela então autoridade de AIA, Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) ao abrigo do Decreto-Lei n.º 69/2000, 
de 3 de maio (regime jurídico de avaliação de impacte ambiental entretanto revogado pelo Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro), foi considerado que a alteração em causa tem um impacte negativo 
importante no ambiente. 

A CCDR LVT considerou que o aumento de capacidades, por ultrapassar por si o limiar estabelecido no 
ponto 6, alínea b), do Anexo II, do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com a redação conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, se enquadrava no ponto 13 do mesmo Anexo (alteração, 
modificação ou ampliação não incluídos no Anexo I e incluídos no Anexo II já autorizados e executados 
ou em execução que possam ter impactes negativos importantes no ambiente), estando por esta 
consideração sujeito a procedimento de AIA. 

Com base nesta pronúncia considerou-se não haver necessidade de repetir o procedimento de análise 
caso a caso previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Deste modo, atendendo a que: 

 Houve lugar à análise caso a caso, ainda que efetuada ao abrigo do anterior regime 
jurídico de AIA e pela autoridade de AIA então competente; e que 

 O projeto submetido a avaliação corresponde a uma alteração de um projeto existente e já 
anteriormente sujeito a AIA; 

o projeto objeto do presente procedimento de AIA foi instruído ao abrigo da subalínea i), da alínea c), do 
n.º 4, do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 47/2014, de 24 de março. 

O projeto encontra-se também sujeito a licenciamento ambiental nos termos do Decreto-Lei 
n.º 127/2013, de 30 de agosto, que aprova o Regime das Emissões Industriais (REI), uma vez que prevê 
a produção em quantidade industrial, por transformação química, de produtos fitofarmacêuticos e 
fitonutrientes (Anexo I, ponto 4.4. e 4.3, do REI). Este procedimento está a decorrer em simultâneo com 
o procedimento de AIA. 

A abrangência da alteração da instalação pelo regime jurídico de AIA e pelo REI enquadra a alteração do 
estabelecimento industrial em procedimento de autorização prévia individualizada, de acordo com o 
estipulado no n.º 1.º do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, que aprovou o SIR. 
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Por opção do requerente, o procedimento de AIA relativo ao projeto de execução está a decorrer em 
simultâneo com o procedimento de Autorização Prévia Individualizada (API), conforme previsto no n.º 3 
do artigo 20.º do SIR. 

O estabelecimento encontra-se também abrangido pelo regime jurídico de Prevenção de Acidentes Graves 
(PAG), regulado pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 42/2014, de 
16 de março, com enquadramento no nível superior de perigosidade. 

No âmbito do procedimento de API que corre os seus termos através da plataforma do licenciamento 
industrial (pedido n.º 205/2013-5), o projeto já colheu pareceres favoráveis da Autoridade para as 
Condições do Trabalho, da Administração Regional de Saúde e da Direção-Geral de Alimentação e 
Veterinária. 
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4. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO 

O projeto em apreciação, designado por "Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro" configura uma 
alteração do estabelecimento industrial explorado pela empresa SAPEC Agro, S.A., cuja atividade se 
encontra atualmente titulada pelo Título de Exploração n.º 5190/2014-1, emitida em 28-05-2014, nos 
termos do previsto no SIR, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto. 

A atividade do estabelecimento em análise, cujas atividades industrial e de Investigação e 
Desenvolvimento (I&D) consistem na produção e comercialização de agroquímicos, nomeadamente 
produtos fitossanitários, desenvolve-se no Parque Industrial SAPEC Bay, sito na Mitrena, Setúbal, 
atualmente em três zonas distintas, com uma área total de 104 543 m2: 

 Zona Industrial Principal (ZIP) situada na parcela SAPEC Agro, com uma área de 
91 009 m2, onde se localizam a fábrica de inseticidas e fungicidas, a fábrica de herbicidas, 
os armazéns S1/Ecoparque e S4 e ainda parques de armazenagem; 

 Zona dos Armazéns S6 e S7 (Área S6/S7), localizada em edifícios arrendados, com uma área 
de 10 230 m2, onde se efetua a armazenagem de inseticidas, fungicidas e de herbicidas, 
sobre a qual impende como condicionante a respetiva desativação, no quadro de condição 
que prescreve o respetivo Titulo de Exploração; 

 Zona das Instalações Piloto (IP de Sulfonilureias), com uma área de 3304 m2, onde se 
situam as unidades piloto de líquidos e de sólidos e, ainda, os escritórios da Selectis – 
empresa subsidiária da SAPEC Agro com atividade comercial, utilizada em regime de 
arrendamento. 

Como áreas de apoio à ZIP, existem ainda duas áreas arrendadas: uma onde se encontra instalada a 
bacia de águas pluviais com a área de 7 960 m2; e outra destinada a parque de estacionamento com a 
área de 8 985 m2. 

A atividade desenvolvida no estabelecimento da SAPEC Agro, objeto do presente projeto de ampliação, 
tem enquadramento na subclasse da CAErev3 20200 – Fabricação de pesticidas e de outros agroquímicos, 
abrangendo o fabrico de vários tipos de produtos fitofarmacêuticos (herbicidas, inseticidas e fungicidas) e 
de produtos fitonutrientes, bem como de biocidas, medicamentos para uso veterinário (MUV) e produtos 
para uso veterinário (PUV). Além de produtos acabados, a SAPEC Agro fabrica o produto técnico sal 
glifosato IPA, utilizado como produto fitofarmacêutico de base no fabrico de herbicidas à base de 
glifosato. 

A SAPEC Agro desenvolve também atividades de I&D para as quais dispõe de Laboratórios de 
Desenvolvimento, de Síntese, de Resíduos, de Experimentação, de Microbiologia e de Citogenética e 
ainda de instalações piloto (IP): IP de Síntese, IP de Sulcotriona, IP de Sulfonilureias (sólidas e líquidas). 

A grande maioria dos processos produtivos associados à atividade desenvolvida envolve apenas 
transformações físicas, constituídas por combinações de operações unitárias, como sejam moagem (seca 
ou húmida), mistura (de sólidos e/ou de líquidos), secagem, granulação, extrusão/esferonização, 
separação granulométrica, separação sólido/gás, e ainda operações de armazenagem e transporte de 
líquidos e sólidos. Adicionalmente são ainda realizadas operações de embalamento de produtos acabados. 

Contudo, algumas das atividades desenvolvidas e/ou desenvolver no estabelecimento envolvem também 
reações químicas, nomeadamente o fabrico de glifosato IPA a 62%, o fabrico de alguns fitonutrientes 
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líquidos, a formulação de suspensão de cápsulas (CS), a transformação polimórfica da sulcotriona e o 
fabrico de piretróides. Esta situação determina o enquadramento da instalação, no seu conjunto, no 
Anexo I do Diploma REI (categoria 4.3 e 4.4.), com abrangência pelo regime de PCIP. 

A empresa SAPEC Agro encontra-se certificada segundo vários referenciais normativos, destacando-se: 
ISO 9001 (Qualidade); ISO 14001 (Ambiente); OHSAS 18001 (Segurança e Saúde no Trabalho); Sistema 
de Gestão de Segurança e Prevenção de Acidentes Graves - SGSPAG (Decreto-Lei n.º 254/2007 – 
"Seveso"). 

O projeto apresentado prevê a alteração e ampliação do estabelecimento SAPEC Agro pelo aumento da 
capacidade de produção e embalamento por intensificação do regime de funcionamento, construção de 
novas instalações e integração de equipamentos adicionais nas instalações e processos existentes. 

O horizonte do desenvolvimento do projeto é de 3 anos, com um investimento associado na ordem dos 
5,7 milhões de euros. 

O tempo de vida previsto para o projeto é de 11 anos (o ano horizonte do projeto será 2028) referindo-se 
que os projetos da indústria química têm tipicamente um tempo de vida de 20 a 25 anos. No entanto, 
este projeto irá utilizar equipamentos existentes que têm um tempo de utilização entre 12 a 16 anos. 
Quanto ao ano cruzeiro prevê-se, de acordo com as projeções atuais (possíveis), que a utilização total 
das capacidades instaladas ocorra em 2022, com uma evolução conjugada com a calendarização do 
projeto. 

Assim, o projeto apresentado pela SAPEC Agro visa: 

a) Atualizar as capacidades de produção constantes do título de exploração do estabelecimento e 
possibilitar o licenciamento ambiental das atividades PCIP, nomeadamente da atividade de 
fabrico de glifosato IPA, em consonância com condicionante prescrita no Título de Exploração 
n.º 5190/2014-1 emitido em 28-05-2014; 

b) Obter o licenciamento ambiental atendendo a que a instalação se encontra abrangida pelo 
regime jurídico aplicável à PCIP, nomeadamente fabrico por transformação química de produtos 
acabados fitofarmacêuticos e produção de adubos à base de fosforo, azoto ou potássio; 

c) Suportar a estratégia de crescimento da empresa, através da disponibilização de capacidade 
produtiva e da adaptação dos produtos à procura, pretendendo-se: 

 Um aumento do volume de vendas consolidado, principalmente pelo aumento das 
vendas no mercado externo, sendo que os mercados internacionais já têm atualmente 
um peso superior a 65% no volume de negócios total da empresa; 

 Uma conquista de uma quota de mercado significativa no mercado espanhol; 

 Uma consolidação da posição de liderança no mercado nacional. 

b) Sustentar a implementação da mesma estratégia de crescimento através do aumento da 
capacidade competitiva, nomeadamente através da melhoria da eficiência logística interna e 
redução dos custos logísticos (e consequentemente energéticos e ambientais), da redução dos 
custos de gestão e administração e da extensão da cadeia de valor a montante, através do 
fabrico de matérias-primas; 

c) Ultrapassar constrangimentos à utilização da sulcotriona como matéria ativa de herbicidas. 
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O projeto em análise tem assim como objetivos: 

a) A atualização das capacidades nominais instaladas no estabelecimento, decorrentes quer de 
alterações subsequentes às DIA das fábricas de inseticidas e fungicidas, quer da intensificação 
dos regimes de funcionamento, quer ainda a criação de capacidades adicionais de produção e de 
novos produtos, por via da construção de novas instalações e integração de equipamentos 
adicionais nas instalações e processos existentes, que viabilizarão a resposta a aumentos de 
procura decorrentes do processo de internacionalização; 

b) A diversificação da gama de produtos acabados produzidos; 

c) O fabrico de produtos técnicos (substâncias ativas) para utilização na produção de produtos 
veterinários; 

d) Possibilitar a utilização da substância ativa sulcotriona para fabrico de herbicidas. 

Apesar de, conforme já explicitado, ter sido já autorizada (em 3/4/2013) a reconstrução de um armazém 
para matérias-primas e produto acabado que substituirá os armazéns S2 e S3 (envolvendo a consequente 
cessação de utilização dos armazéns alugados S6 e S7), o EIA apresentado para procedimento de AIA 
inclui a análise referente à construção do armazém em causa, bem como a desativação dos armazéns S6 
e S7, considerando-os como um dos elementos do projeto. 

Posteriormente à instrução do procedimento de AIA, foi solicitado pela SAPEC Agro (enquanto 
proponente) que este elemento do projeto fosse considerado como uma componente pré projeto, uma 
vez que a construção do armazém S2/S3 já se encontra autorizada pela entidade licenciadora. 

No âmbito do processo de autorização foi consultada a CCDR LVT (autoridade de AIA à data), que em 
2011 considerou que a construção do armazém S2/S3 não é suscetível de gerar impactes negativos 
importantes no ambiente, não estando consequentemente obrigada a procedimento de AIA. Foi também 
efetuada a apreciação no âmbito do regime jurídico de Prevenção de Acidentes Graves (PAG), tendo sido 
emitido pela APA parecer favorável em termos de avaliação de compatibilidade de localização. Foi 
também emitido parecer favorável por parte da APA, relativamente ao regime jurídico de Prevenção e 
Controlo Integrado da Poluição (PCIP), face ao manifestado do ponto de vista da AIA e da avaliação de 
compatibilidade de localização, em termos de risco de acidentes graves. 

Atendendo ao histórico que precedeu a autorização de construção do armazém S2/S3 e uma vez que a 
construção deste armazém não está relacionado com o aumento de produção nem contribui para tal 
aumento (no âmbito do projeto de alteração/ampliação ao estabelecimento, sujeito a procedimento de 
AIA), a CA considerou que esta situação, correspondendo a uma alteração do âmbito do projeto analisado 
no EIA, não compromete no entanto o conteúdo da análise efetuada para cada um dos fatores 
ambientais e a subsequente pronúncia do ponto de vista técnico a realizar pela CA. 

A construção do armazém S2/S3 tem por objetivo repor a capacidade de armazenagem dos anteriores 
armazéns S2 e S3 que foram totalmente destruídos na sequência de um incêndio ocorrido em maio de 
2008. Esta reconstrução desenvolver-se-á no local onde se encontravam implantadas as edificações 
sinistradas.  
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O projeto de "Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro", objeto do presente procedimento de AIA, 
incide sobre a unidade industrial da SAPEC Agro, a qual está implantada no Parque Industrial SAPEC BAY, 
localizado na Herdade das Praias, Península da Mitrena, freguesia do Sado, concelho de Setúbal, distrito 
de Setúbal. 

Neste Parque Industrial o operador possui e explora o referido estabelecimento industrial e também um 
outro – Fábrica de Enxofres. 

O Parque Industrial, no qual se encontram instaladas unidades de vários setores de atividade (industrial, 
logística e comercial) ocupa uma área de cerca de 360 ha e confronta, a norte, com o ramal ferroviário 
que serve a SAPEC e a Portucel, a sul, com a EN 10-4, a nascente, com a Portucel e, a poente, com as 
instalações da ex-Central de Setúbal da EDP. A área encontra-se qualificada pelo Plano Diretor Municipal 
de Setúbal como Espaço Industrial Existente. 

A área de localização do Parque Industrial SAPEC Bay, refere-se à área de relevo muito aplanado da 
Península de Mitrena, junto da Reserva Natural do Estuário do Sado. 

O contexto de integração territorial desta área evidencia a presença de uma diversidade estrutural 
significativa: diversas ocupações do território, nomeadamente de manchas florestais, áreas de mato, 
áreas de sapal e áreas dunares, áreas urbanas/populacionais e industriais, infraestruturas diversas de 
atravessamento. 

Na área de influência do projeto o tipo de ocupação destaca: áreas industriais (Zona Industrial da 
Mitrena, além do Parque em causa) e respetivas áreas de apoio, áreas portuárias (cais marítimos), 
diversas linhas férreas (linha do Sado, ramal ferroviário da SAPEC/Portucel), EN10-4, diversos espaços 
florestais e algumas áreas sociais/aglomerados de pequena dimensão. 

Na envolvente do Parque Industrial, os estabelecimentos industriais mais relevantes referem-se à antiga 
Central de Setúbal da EDP; PORTUCEL (fabrico de papel e pasta de papel) e Ono Packaging. Na área 
portuária adjacente relevam as instalações da Tanquisado, Lisnave e Somincor. 

Atendendo a que o projeto objeto do presente procedimento de AIA trata-se de um projeto de ampliação, 
apresenta-se, nos pontos seguintes, primeiro a caracterização do que atualmente existe e, no segundo 
ponto, a descrição do projeto objeto da presente avaliação. 

 

5.1. CARATERIZAÇÃO ATUAL DO ESTABELECIMENTO 

A. Descrição das instalações atuais 

Apresenta-se abaixo uma descrição das atuais instalações da unidade industrial, consideradas mais 
relevantes. 

Fábrica de Inseticidas e Fungicidas 

A Fábrica de Inseticidas e Fungicidas encontra-se instalada num edifício próprio, com uma área de cerca 
de 2334,47 m2, onde para além das unidades de processo, encontram-se instalados o laboratório de 
controlo de qualidade, instalações sanitárias, instalações administrativas e, na área técnica, a oficina de 
manutenção, a central de ar comprimido, a central de água quente e as estufas. 
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Na área fabril são produzidos inseticidas, fungicidas e fitonutrientes, estando a instalação fabril dividida 
em duas áreas: uma para formulação e embalamento de produtos sólidos e outra para formulação e 
embalamento de produtos líquidos. 

Na unidade dos produtos sólidos (IFS), são fabricados produtos fitofarmacêuticos no estado sólido, sob a 
forma de pós polvilháveis (DP), de pós molháveis (WP) e de grânulos dispersíveis em água (WG) e, 
marginalmente, produtos fitonutrientes sólidos na forma de pós. Este fabrico envolve duas etapas 
fundamentais: a formulação de produtos a granel (utilizando processos de moagem, doseamento e 
mistura e extrusão/esferonização) e o seu embalamento. 

Associada a esta fábrica, mas numa unidade independente, encontra-se instalada a Torre de Secagem 3 
(TS3), que ocupa um edifício próprio com área de implantação de cerca de 149,22 m2, onde são 
formulados, por um processo de secagem/granulação, fungicidas sólidos na forma WG. 

Na área dos produtos líquidos (IFL), são fabricados produtos fitofarmacêuticos no estado líquido, sob a 
forma de concentrados para emulsão (EC), de concentrados solúveis (SL), de suspensões aquosas 
concentradas ou flows (SC), de emulsões água em óleo (EO) e de suspensão de cápsulas (CS). São, 
também, fabricados fitonutrientes nas instalações destinadas ao fabrico de EC/SL (produtos na forma de 
solução) e SC (produtos na forma de suspensão). 

Para contenção primária de derrames, salienta-se a existência de uma capacidade interna de contenção 
de 220 m3 (39,40 m x 43m x 0,13 m), resultante da existência de lombas com 13 cm de altura, nos 
portões do edifício. Além disso, na área de IFL para conter eventuais derrames que ocorram durante a 
formulação, mas também as águas de lavagem dos equipamentos entre formulações distintas que não 
sejam suscetíveis de reutilização ou águas de lavagem de pavimentos, existe um sistema de caleiras que 
drena para uma fossa de 5 m3, mas que no entanto apenas se considera como tendo uma capacidade de 
2 m3. Deste depósito, as águas são bombadas para dois depósitos de 12,5 m3 no exterior da instalação. 
Existem, ainda, com o mesmo propósito, sob as linhas de formulação de flows duas caleiras e fossas 
independentes, cada uma com capacidade de contenção de cerca de 1 m3, cujo conteúdo é encaminhado 
por bombagem para a referida fossa. 

Para contenção primária de eventuais derrames, estão instaladas nos vãos do piso térreo da zona de 
implantação da TS, lombas com 20 cm de altura, o que confere uma capacidade interna de contenção de 
cerca de 12 m3. 

No laboratório de controlo de qualidade, as águas de lavagens de ensaios piloto são armazenadas em 
cisternas de 1000 l e os solventes de lavagem são armazenados em tambores de 200 l, os quais são 
armazenados temporariamente na área de formulação de líquidos na Fábrica de Inseticidas e Fungicidas, 
sendo posteriormente encaminhados como resíduos. 

Fábrica de Herbicidas 

A fábrica de herbicidas encontra-se instalada numa parte delimitada do edifício herbicidas, sendo a outra 
parte utilizada pelo armazém S4, ocupando no total uma área de 4 411,92 m2. A unidade fabril encontra-
se dividida em duas áreas, uma para formulação e embalamento de herbicidas sólidos (HS) e outra para 
formulação e embalamento de herbicidas líquidos (HL). Sob um telheiro anexo ao edifício, no alçado 
posterior, encontra-se instalada a unidade de produção de sal glifosato IPA a 62 % (solução aquosa) e a 
unidade de formulação de herbicidas derivados deste produto - herbicidas na forma de concentrados 
solúveis (SL). Numa zona delimitada e confinada da área de embalamento de herbicidas sólidos, 
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encontra-se instalada a Unidade Veterinária, destinada à formulação e embalamento de medicamentos e 
produtos para uso veterinário. 

Na área HS são fabricados produtos fitofarmacêuticos no estado sólido, sob a forma de pó polvilhável 
(DP), de pós molháveis (WP) e de grânulos finos (FG). 

Na área HL são fabricados produtos fitofarmacêuticos no estado líquido, sob a forma de concentrados 
para emulsão (EC), de concentrados solúveis (SL), e de suspensões aquosas concentradas ou flows (SC). 

Na Instalação de Glifosato é fabricado por reação química o sal glifosato IPA a 62 % (solução aquosa) e 
formulados herbicidas derivados deste produto: herbicidas na forma de concentrados solúveis (SL). 

Na unidade veterinária, são fabricados e embalados produtos veterinários sólidos, nas formas DP e WP, e 
produtos veterinários líquidos nas formas EC, SL e SC. 

Para contenção primária de derrames, salienta-se a existência no edifício de uma capacidade interna de 
contenção de cerca de 400 m3 (incluindo a capacidade da área da fábrica e da área do Armazém S4), 
resultante da existência de lombas com 13 cm de altura, nos portões do edifício. 

Além disso, na área HS, para conter eventuais derrames que ocorram durante a formulação e as águas 
de lavagem dos equipamentos entre formulações distintas ou de pavimentos, existe um sistema de 
caleiras que drena para uma fossa com capacidade de cerca de 4,5 m3. Existem ainda, com o mesmo 
propósito três caleiras e fossas independentes, cada uma com capacidade de contenção de cerca de 
1 m3, cujo conteúdo é encaminhado por bombagem para a mencionada fossa. Na área do glifosato, 
existe uma rede de caleiras que drena para uma fossa com 1 m3 de capacidade. A capacidade total de 
contenção nesta unidade é de 24 m3, tendo em consideração a existência de lombas na periferia. 

Instalações de Armazenagem 

Na ZIP, são utilizados para armazenagem de matérias-primas e produtos acabados os armazéns que a 
seguir se indicam: 

 Armazém S1 - ocupa uma área de 2 650 m2 dum edifício, onde numa área delimitada se realiza a 
armazenagem de resíduos, Eco parque, com uma área de 508 m2, perfazendo uma área total de 
3 158 m2. Este armazém destina-se à armazenagem de: produtos acabados (inseticidas, 
fungicidas e herbicidas) sólidos e líquidos; produtos (inseticidas, fungicidas e herbicidas) em 
curso de fabrico (produtos formulados pré embalamento) sólidos; matérias-primas sólidas, para 
fabrico de inseticidas, fungicidas e herbicidas; e materiais de embalagem. Os produtos e 
matérias-primas são armazenados sobre estantes e em paletes, sendo a sua movimentação 
efetuada por empilhadores ou porta paletes manuais. As capacidades de contenção primárias no 
Armazém S1 e no Eco parque são respetivamente de 345 m3 e 70 m3, tendo em consideração a 
existência de um desnível de 13 cm entre os níveis do piso interior e o exterior; 

 Armazém S4 - ocupa uma área de cerca de 1560 m2, contígua à Fábrica de Herbicidas, e destina-
se a armazenagem de: produtos acabados (inseticidas, fungicidas e herbicidas) sólidos e líquidos; 
produtos em curso de fabrico (inseticidas, fungicidas e herbicidas) sólidos; matérias-primas 
sólidas e líquidas para fabrico de inseticidas, fungicidas e herbicidas; e materiais de embalagem. 
Quanto à capacidade de contenção primária, a este armazém aplica-se o valor referido para a 
Fábrica de Herbicidas, uma vez que ocupa uma parte do edifício. Na globalidade da fábrica e do 
armazém S4, existe uma capacidade de contenção de cerca de 400 m3. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2816 
 

Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro 15 

Projeto de Execução 

Para complementar a capacidade de armazenagem de produtos e matérias embaladas em armazéns, são 
ainda utilizados os Parques de Armazenagem: 

 Parque 1 - vedado, impermeabilizado e com uma cobertura em lona, ocupando uma área de 
cerca de 1920 m2, onde são armazenados inseticidas, fungicidas e herbicidas líquidos na forma 
de matérias-primas e produtos em curso de fabrico. A capacidade estimada de armazenagem 
deste parque é de 1400 ton. O Parque 1 está envolvido por um murete de cerca de 20 cm, que 
lhe confere uma capacidade primária de contenção de 384 m3; 

 Parque 2 - vedado, impermeabilizado, e com uma cobertura em lona, ocupando uma área de 
cerca de 450 m2, onde são armazenados inseticidas e fungicidas líquidos, na forma de matérias-
primas, e produtos em curso de fabrico, utilizando cisternas de 1000 litros. A capacidade 
estimada deste parque é de 340 ton. O Parque 2 apresenta uma capacidade de contenção 
de 58 m3; 

 Parque S2/S3 - vedado, impermeabilizado e descoberto, localizado na zona anteriormente 
ocupada pelos Armazéns S2/S3, abrangendo uma área de cerca de 3760 m2, onde são 
armazenados preferencialmente materiais inertes, materiais de embalagem, bem como 
inseticidas, fungicidas e herbicidas sólidos na forma de matérias-primas. As matérias-primas são 
armazenadas em big bags (de 500 e 1000 kg). A capacidade estimada deste parque é de 
2000 ton; 

 Parque 3 - constituído por uma estrutura de tipo amovível em aço inoxidável revestida nas 
laterais e na cobertura por tecido de poliéster, reforçado com PVC e ocupando uma área de 
1175 m2, onde são armazenados produtos acabados (inseticidas, fungicidas e herbicidas) sólidos 
e líquidos; herbicidas em curso de fabrico e matérias-primas sólidas, para fabrico de inseticidas, 
fungicidas e herbicidas. A capacidade estimada deste parque é de 1900 ton; 

 Parque 4 (Eira de Armazenagem de Enxofres) - vedado, impermeabilizado e descoberto4, com 
área de cerca de 4600 m2, onde são armazenados produtos embalados de enxofre (em sacos de 
25 kg sobre palete), águas de lavagem de equipamentos a reincorporar em futuras formulações e 
embalagens vazias (reutilizáveis ou não reutilizáveis). Nesta área podem ainda ser armazenadas 
(em contentores de 1000 l ou tambores de 200 l) as águas de lavagem de equipamentos não 
suscetíveis de reutilização e de pavimentos, em caso de inexistência de capacidade disponível nos 
tanques de águas de lavagem. A capacidade deste parque é estimada em 8000 ton. 

Para drenagem de águas pluviais, o parque tem em toda a sua periferia uma rede de caleiras que 
drena para a rede de águas pluviais da ZIP, através de caixa com uma capacidade de 2 m3, onde 
está instalada uma válvula de isolamento, normalmente aberta. Eventuais derrames podem ser 
contidos, através do fecho da válvula; 

 Telheiro de Mancozebes, com uma área de cerca de 420 m2 e com piso impermeabilizado, 
destinado à armazenagem da matéria-prima Mancozebe e produtos em curso de fabrico. 
A matéria-prima e os produtos são armazenados em big bags de 500 ou 200 kg ou em sacos (de 
20 e 25 kg), sobre paletes. 

                                                           

4 Esta informação reflete o apresentado no EIA. No entanto, posteriormente à apresentação do EIA, foi instalada uma estrutura do 
tipo amovível, que permitiu a cobertura de 2 400 m2. A instalação desta estrutura foi efetuada no âmbito do procedimento de mera 
comunicação prévia de alteração, previsto no artigo 42.º do SIR. 
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Para armazenagem a granel de solventes e óleo de verão, são utilizados cinco tanques, que se encontram 
instalados dentro de uma bacia de contenção impermeabilizada com volume de 133 m3 e a capacidade 
útil de contenção de cerca de 86 m3, com as seguintes caraterísticas: 

 3 tanques superficiais, cada um com uma capacidade aproximada de 17 000 litros, para 
armazenagem de xileno (a que equivale uma capacidade global de armazenagem de cerca de 
44,25 ton); 

 2 tanques superficiais, cada um com uma capacidade aproximada de 17 000 litros, para 
armazenagem de óleo de verão (a que equivale uma capacidade global de armazenagem de 
cerca de 29,2 ton). 

Para armazenagem de águas de lavagem (resíduos) é utilizada uma instalação constituída por quatro 
tanques em plástico, com capacidade unitária de cerca de 12 500 litros, sendo dois destinados à 
armazenagem de águas de lavagem da Fábrica de Herbicidas e os outros dois à armazenagem de águas 
de lavagem da Fábrica de Inseticidas e Fungicidas. Associado aos tanques, está instalado um sistema de 
bombagem destinado à expedição das águas de lavagem. Este conjunto de tanques (e respetiva bomba) 
está instalado dentro de uma bacia de contenção impermeabilizada com volume de 112 m3, com uma 
capacidade útil de contenção de cerca de 70 m3. Todos os tanques dispõem de indicadores locais de 
nível, sendo alimentados por tubagem desde as fossas das fábricas. 

Para armazenagem de líquidos utilizados na Unidade de Glifosato são utilizados: 

 3 tanques superficiais, cada um com a capacidade de 30 m3, para armazenagem de MIPA 
(monoisopropilamina a 70%), o que corresponde a uma capacidade global de armazenagem de 
cerca de 72 ton; 

 2 tanques superficiais, cada um com a capacidade de 30 m3, para armazenagem de Berol, o que 
corresponde a uma capacidade global de armazenagem de cerca de 63 ton. 

Associados aos tanques, estão instalados dois sistemas de bombagem (que utilizam 2 bombas 
pneumáticas) destinados a alimentar por tubagem a instalação de glifosato IPA, respetivamente com 
MIPA e Berol. 

Este conjunto de tanques (e respetivas bombas) está instalado dentro de uma bacia de contenção 
impermeabilizada com volume de 220 m3, com uma capacidade útil de contenção de cerca de 140 m3. 
Nesta bacia está, também, instalada uma fossa de bombagem utilizada para descarregar as águas 
pluviais para a rede de drenagem, ou para trasfega de eventuais derrames /águas contaminadas, para 
contentores. 

Existem, ainda, na ZIP outras armazenagens, nomeadamente destinadas a materiais e peças, gases 
comprimidos e combustíveis líquidos. A armazenagem de gasóleo e gasolina é realizada nos locais onde é 
necessária a sua utilização, encontrando-se os respetivos reservatórios em áreas impermeabilizadas. 

Zona das IP de Sulfonilureias 

A instalação IP de Sólidos (WG) ocupa um edifício com 176,40 m2 de área e encontra-se em fase de 
testes de equipamentos, com vista ao desenvolvimento de produtos fitofarmacêuticos sólidos por 
formulação na forma WG. Esta instalação encontra-se dividida em duas áreas principais, uma para 
formulação e outra para embalamento. 
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Para contenção primária de derrames, esta instalação apresenta uma capacidade interna de contenção de 
17,6 m3, conseguida através do recurso às paredes e à elevação em 10 cm das soleiras em todas as 
portas que dão para o exterior. 

A instalação IP de Líquidos ocupa um edifício com 144,85 m2 de área e tem vindo a ser utilizada para 
desenvolvimento de produtos fitofarmacêuticos líquidos por formulação na forma OD (dispersão água em 
óleo), encontrando-se dividida em duas áreas principais, uma para formulação e outra para 
embalamento. 

Em caso de incêndio, a ação de contenção prevista é a construção de diques centrados nas valetas de 
drenagem, que permitam conter as águas de extinção de incêndio no perímetro da zona. De acordo com 
o referido pelo proponente, esses diques serão construídos com terras e as suas dimensões irão sendo 
incrementadas em função das necessidades de contenção, de modo a que as águas contaminadas não 
extravasem para fora dessa zona. 

 

B. Medidas de prevenção e de mitigação 

Atualmente existem no estabelecimento as medidas de prevenção e de mitigação que de seguida se 
descrevem. 

Sistemas de Segurança 

O controlo de acessos (de pessoal externo à empresa e viaturas) à ZIP é realizado através de uma 
portaria própria, que funciona 24 horas por dia, durante 365 dias por ano, cujo serviço é assegurado por 
empresa especializada. No horário noturno, aos fins-de-semana e aos feriados os mesmos vigilantes 
realizam rondas às instalações fabris, de armazenagem e escritórios, as quais são realizadas em horários 
aleatórios e com obrigação de marcação de etiquetas (códigos de barras), no sentido de assegurar que a 
ronda é realmente efetuada. 

Também, na zona do estabelecimento onde se localizam as Unidades Piloto, o acesso é apenas feito por 
pessoas portadoras de cartões de acesso, como é o caso do pessoal interno. Os prestadores de serviço 
têm de obter na portaria da ZIP um cartão que lhes permita o acesso à zona e as viaturas de transporte 
de óleo de colza são sempre acompanhadas por um responsável da logística da SAPEC Agro. Nessa zona, 
são realizadas rondas no horário noturno, aos fins-de-semana e aos feriados, tal como na ZIP. 

Complementarmente, está instalado um sistema de vídeo vigilância (integrando câmaras fixas e rotativas) 
que incide sobre a envolvente de todas as instalações da SAPEC Agro em utilização no Parque Industrial, 
permitindo um controlo permanente através de monitor, localizado na portaria da ZIP. 

Central de Incêndios 

A rede de incêndios instalada na ZIP é abastecida, com recurso a uma central de bombagem composta 
atualmente por 4 bombas. Para abastecimento da rede de incêndios da ZIP, encontra-se instalado um 
depósito de armazenagem com cerca de 700 m3 de capacidade e indicador de nível, que é reabastecido 
automaticamente, a partir da rede municipal (Águas do Sado) ou, em alternativa, através da rede de 
água industrial do Parque. A água armazenada no tanque de água de incêndios é sujeita a desinfeção 
através dum sistema automático de controlo e dosagem de cloro. 
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Medidas de contenção de derrames 

Os efluentes líquidos industriais resultantes dos processos de fabrico na ZIP são atualmente constituídos 
por líquidos de lavagem dos equipamentos associados ao fabrico de líquidos, constituindo um efluente 
líquido contaminado com pesticidas. Além disso, são ainda gerados efluentes em resultado da lavagem de 
pisos, igualmente contaminados com agroquímicos, bem como eventuais derrames. 

As águas e solventes de lavagem de equipamentos são recolhidas em tambores de 200 litros ou 
contentores de 1000 litros, sempre que suscetíveis de reutilização e são mantidas no Parque de 
Armazenagem de Enxofres, com a finalidade de introdução em posteriores formulações. As águas que 
não são suscetíveis de reutilização são drenadas para as fossas estanques das instalações, donde são 
enviadas para os Tanques de Águas de Lavagem. Por sua vez, as águas de lavagem de pisos e os 
eventuais derrames, das duas instalações são drenados através de caleiras para fossas estanques, donde 
são enviadas para os Tanques de Águas de Lavagem, sendo encaminhadas para entidades gestoras de 
resíduos. 

Foi apresentado em tabela os diferentes equipamentos de contenção, respetiva função e capacidade 
(fossas de contenção e tanques de armazenagem de efluentes industriais). 

A rede de drenagem de águas pluviais da ZIP dispõe de 3 coletores, aos quais estão ligados diversos 
ramais através de caixas de visita. A descarga para a rede coletiva do Parque Industrial (rede externa), 
que integra não só a descarga da ZIP mas também as descargas das outras zonas do estabelecimento, é 
efetuada de forma automática por bombagem. Contudo, em caso de suspeita de contaminação ou de 
ocorrência de derrame, o funcionamento das bombas pode ser interrompido. Nessa situação, as águas 
são encaminhadas para um tanque de contenção subterrâneo, com a capacidade de 700 m3. 

Em redundância, as águas pluviais também podem ser encaminhadas para uma bacia de retenção de 
1000 m3 de capacidade, as quais são analisadas, de modo a ser tomada uma decisão quanto ao destino a 
ser-lhes dado. Caso os parâmetros apresentem valores abaixo dos legislados, as águas serão enviadas 
para a rede coletiva do Parque SAPEC Bay e descarregadas no meio recetor (Lagoa das Patas, situada na 
zona dos esteiros do Sado). Se for verificada excedência de algum parâmetro, as águas pluviais contidas 
serão encaminhadas como resíduo para um operador autorizado de gestão de resíduos. 

A rede de drenagem de águas pluviais da zona das Sulfonilureias descarrega num ponto distinto no 
estuário do Sado. 

 

5.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO EM AVALIAÇÃO 

As alterações ocorrerão no perímetro do estabelecimento SAPEC Agro e o projeto manterá tipologias 
semelhantes em termos de processos produtivos/atividades, com alteração das capacidades de produção 
e acréscimo das tipologias de produtos produzidos. 

O projeto inclui como componentes principais: 

a) Ao nível da produção de produtos acabados a granel 

i. Aumento das capacidades de produção de granéis de produtos acabados através da 
implantação de novas instalações: 
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 Aumento de capacidade de produção de Inseticidas e Fungicidas Sólidos na forma WG 
(grânulos dispersíveis em água). 

Nesta ação inclui-se a construção de duas novas torres de secagem (TS4 e TS6) para 
produção de fungicidas na forma WG, que serão localizadas junto da existente TS3; 

 Introdução de capacidade de produção de Herbicidas Sólidos na forma WG (grânulos 
dispersíveis em água). 

Para a concretização desta ação, será construída a Torre de Secagem 5 (TS5), que se 
destina à produção de herbicidas na forma de grânulos dispersíveis (WG), utilizando um 
processo igual ao utilizado na TS4 e TS6. 

Para contenção primária de eventuais derrames, serão instaladas nos vãos do piso 
térreo de cada TS, lombas com 20 cm de altura, o que confere uma capacidade interna 
de contenção de cerca de 13 m3; 

 Aumento da capacidade de liquefação, através da construção da unidade de liquefação 
(clorpirifos). 

A unidade de liquefação vai permitir aumentar a capacidade de liquefação de matérias-
primas, sendo apenas destinada à liquefação de uma matéria-prima – clorpirifos, 
utilizada como substância ativa no fabrico de inseticidas. 

A instalação irá ocupar uma área de cerca de 90 m2, onde serão instaladas sobre uma 
laje de assentamento em betão seis tinas metálicas (cada uma com capacidade para 
colocação de 10 tambores de 200 l), um pórtico rolante com 1 ton de capacidade (para 
colocação e levantamento dos tambores nas tinas) e 1 depósito de condensados de 
vapor de água. 

Para contenção primária de eventuais derrames, serão instalados tubos de drenagem 
direcionados para o Parque 2. Considerando a existência duma caleira que drena do 
Parque 2 para o Parque 1 e as capacidades de contenção de cada um destes parques, a 
capacidade global de contenção é de cerca de 442 m3. 

ii. Aumento das capacidades de produção de granéis de produtos acabados por intensificação 
do regime de funcionamento, e instalação de equipamentos adicionais nas instalações e 
processos existentes: 

 Aumento de capacidade de produção de Inseticidas e Fungicidas Sólidos, nas formas 
WP (pós molháveis), DP (pós polvilháveis) e WG (grânulos dispersíveis em água); 

 Aumento de capacidade de produção de Inseticidas e Fungicidas Líquidos, nas formas 
EC/SL (produtos na forma de solução), SC (suspensões aquosas concentradas ou flows) 
e CS (suspensão de cápsulas), bem como de Adubos Líquidos; 

 Aumento de capacidade de moagem de Herbicidas Sólidos; 

 Aumento de capacidade de produção de Herbicidas Líquidos, nas formas EC/SL 
(produtos na forma de solução) e SC (suspensões aquosas concentradas ou flows). 

iii. Aumento das capacidades de produção através de afetação à produção das instalações 
piloto existentes, para fabrico de herbicidas específicos (sulfonilureias): 
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 Introdução de capacidade de produção de Sulfonilureias Sólidas, na forma WG 
(grânulos dispersíveis em água), através da afetação à produção da instalação piloto (IP 
Sólidos – WG). Para este efeito, a unidade não necessita de qualquer alteração, 
relativamente à sua utilização como instalação-piloto; 

 Introdução de capacidade de produção de Sulfonilureias Líquidas, na forma OD 
(dispersão água em óleo), através da afetação à produção da instalação piloto (IP 
Líquidos). Esta unidade de I&D tem vindo a ser utilizada para desenvolvimento de 
produtos (herbicidas) líquidos. Independentemente da continuação desta função, a 
unidade será utilizada para fabrico de produtos acabados específicos – sulfonilureias 
líquidas na forma OD - não sendo necessário proceder a qualquer alteração dessa 
unidade. A capacidade de contenção desta unidade é de 29 m3. 

iv. Aumento das capacidades de produção através da implantação de novas unidades nas 
instalações existentes para fabrico de novos produtos: 

 Introdução de capacidade de produção de Herbicidas Líquidos, na forma CS (suspensão 
de cápsulas), através da instalação de uma unidade para fabrico de herbicidas na forma 
de micro encapsulados (suspensão de cápsulas – CS) que replique a unidade existente 
nos IFL. 

b) Ao nível do embalamento de produtos acabados 

i. Aumento das capacidades de embalamento através da implantação de novas instalações: 

 Aumento de capacidade de embalamento de Inseticidas e Fungicidas Sólidos, através da 
implantação de novas instalações, por meio da instalação de uma unidade de ensaque 
de WG junto das Torres de Secagem 3, 4 e 6. 

ii. Aumento das capacidades de embalamento por intensificação do regime de funcionamento, 
e instalação de equipamentos adicionais nas instalações e processos existentes: 

 Aumento de capacidade de embalamento de Inseticidas e Fungicidas Sólidos; 

 Aumento de capacidade de embalamento de Inseticidas e Fungicidas Líquidos; 

 Aumento de capacidade de embalamento de Herbicidas Sólidos; 

 Aumento de capacidade de embalamento de Herbicidas Líquidos. 

c) Ao nível da produção de produtos técnicos/intermédios 

i. Aumento das capacidades de produção por intensificação do regime de funcionamento e 
integração de equipamentos adicionais nas instalações e processos existentes: 

 Aumento da capacidade de produção de Glifosato IPA, que será concretizado através da 
colocação do reator de reserva em operação contínua, bem como através de introdução 
de upgrade tecnológico, a nível da bombagem, mas sem alteração do processo de 
fabrico. 

ii. Introdução de capacidades de produção de novos produtos através de utilização de 
instalações piloto existentes, para produção de: 
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 Sulcotriona – Esta ação será concretizada, através da afetação à produção da instalação 
piloto Sulcotriona. Para o efeito, a unidade irá manter a sua configuração em termos de 
equipamentos e processos; 

 Piretróides – Afetação à produção de parte da Instalação Piloto de Síntese, implicando a 
introdução de duas novas fontes fixas de emissão. 

A fim de produzir produtos técnicos para uso veterinário (deltametrina, permetrina e 
cipermetrina), serão utilizados alguns equipamentos da Instalação Piloto de Síntese IPS, 
sem prejuízo da continuação do seu uso para desenvolvimento. 

Relativamente às instalações piloto, que integrarão um contexto normal de produção, tal como acima 
referido, a unidade não necessitará de qualquer alteração face à sua utilização como instalação piloto no 
que respeita a IP Sólidos-WG. A utilização da instalação piloto de síntese para fabrico de produtos 
técnicos de uso veterinário e os equipamentos instalados a utilizar, não determinarão alteração para além 
da adequação das chaminés, conforme requisitos legais. 

Assumindo o regime de funcionamento de 24 h/dia, 7 dias/semana, 52 semanas/ano, as alterações das 
capacidades anuais de produção são sintetizadas na tabela seguinte: 

 

Produtos Capacidade Pós Projeto Taxas de aumento em 
relação ao Pré-projeto 

Capacidades de produção de produtos finais a granel (atividades não PCIP) 

Produtos Formulados Sólidos 22 437 Ton/ano 355% 
Produtos Formulados Líquidos 65 634 m3/ano 487% 

Capacidades de produção de produtos finais a granel (atividades PCIP) 

Adubos Líquidos 1643 m3/ano (*) 
Inseticidas e Fungicidas Líquidos (CS) 1533 m3/ano 1532% 
Herbicidas Líquidos (CS) 767 m3/ano (*) 

Capacidades de produção de produtos técnicos/intermédios (atividades PCIP) 

Glifosato IPA 13 578 Ton/ano 249% 
Sulcotriona 219 Ton/ano (*) 
Piretróides 15 Ton/ano (*) 

(*) Novos produtos 

 

O projeto manterá as tipologias dos processos produtivos e considera o aumento da capacidade de 
produção e embalamento através da intensificação do regime de funcionamento e da integração de 
contextos experimentais ou piloto em processo de produção normal, da construção de novas instalações 
e da integração de equipamentos adicionais nas instalações e processos existentes, prevendo um período 
de execução de 36 meses de forma descontínua. 

A fase de construção prevê as seguintes intervenções/ações: 

 Movimentação/remoção de terras decorrente da terraplenagem (escavação do talude) para 
regularização do terreno de modo a permitir a construção das lajes de pavimento e fundações 
que servirão de suporte à estrutura metálica das torres de secagem 5 e 6 e caldeira de vapor de 
água associada; 
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 Movimentação/remoção de terras decorrente da terraplenagem (escavação do talude) para 
regularização do terreno de modo a permitir a construção da laje de suporte da instalação de 
liquefação (clorpirifos); 

 Instalação dos estaleiros em zonas já pavimentadas; 

 Montagem/desmontagem relacionadas com a instalação de novos equipamentos; 

 Tráfego de veículos pesados, efetuado por vias já pavimentadas. 

A área a ocupar pelas torres de secagem é de 853,73 m2, onde serão retiradas 374,11 m3 de terras; por 
sua vez, a instalação de liquefação ocupará uma área de 88,68 m2 e envolverá a movimentação de terras 
num volume de 6,22 m3. 

O abastecimento de água (para consumos domésticos, nomeadamente salas de refeições, instalações 
sanitárias e balneários, fins industriais, rede de incêndios e rega) continuará a ser assegurado através da 
rede de distribuição instalada no Parque, gerida pela concessionária dos sistemas de abastecimento, a 
Águas do Sado, S.A. . As águas residuais domésticas continuarão a ser descarregadas na rede separativa 
gerida pela mesma entidade gestora, que procede ao seu encaminhamento para tratamento na ETAR de 
Setúbal (Cachofarra). 

Os efluentes industriais, decorrentes apenas de processos secundários como de lavagens de instalações e 
equipamentos, têm vindo a ser geridos como resíduos, não havendo, por isso, descarga para qualquer 
meio recetor, sendo que, com a execução do projeto, se perspetiva a produção adicional de águas de 
processo e a sua descarga no sistema de drenagem águas residuais domésticas gerido pelas Águas do 
Sado, de acordo com licença a emitir por esta entidade, ou, em caso de impossibilidade de descarga no 
citado coletor, a sua entrega a operador autorizado. 

A drenagem das águas pluviais das Torres de Secagem 4, 5 e 6 será feita através de uma rede de 
caleiras existente no perímetro dos Parques 1 e 2, a qual está ligada à rede interna. 

A IP de Sulfonilureias líquidas manterá a contenção primária de derrames através da capacidade interna 
de contenção, obtida pelas paredes e elevação das soleiras em todas as portas que dão para o exterior, o 
que confere uma capacidade de contenção de 29 m3, como atrás referido. A rede de drenagem de águas 
pluviais manter-se-á na fase pós-projeto. A drenagem das águas dos telhados é feita através de tubos de 
queda que drenam ou para uma valeta ou para um tubo enterrado, os quais descarregam num talude 
adjacente à Via Circular Interna do Parque, onde se pode verificar a infiltração no solo e o escoamento 
superficial. Neste último caso, as águas são recolhidas na valeta confinante à via e encaminhadas para o 
coletor enterrado que descarrega no Estuário do Sado (na zona onde se localiza o Trem Naval de 
Combate à Poluição). A drenagem de águas dos pavimentos é feita por escoamento para a valeta ou 
através de infiltração no solo. 

O projeto irá determinar: 

 A instalação de novas fontes fixas de emissão, assim como a abrangência de outras fontes 
existentes pelas disposições do Decreto-Lei n.º 78/2000, de 3 de abril; 

 Um aumento global da produção de resíduos, com especial relevância nos resíduos de 
embalagens (embalagens de madeira, embalagens contendo ou contaminadas por substâncias 
perigosas) e nos líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos; 

 A instalação de novos equipamentos ruidosos nomeadamente moinhos, misturadores de sólidos e 
líquidos, ventiladores, crivos e compressores, sendo que todos estes equipamentos, serão 
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instalados no interior de edifícios e no caso dos equipamentos mais ruidosos objeto de medidas 
específicas para redução de exposição dos trabalhadores ao ruído. 

A empresa tem um plano de gestão ambiental e, no âmbito do projeto em análise, prevê a 
implementação de um conjunto de medidas adicionais às já atualmente existentes para 
prevenção/controlo de derrames e contaminação de solos e águas subterrâneas. 

Como elementos a considerar relativos à fase prévia à execução do projeto, ao nível da capacidade de 
armazenagem, há a referir: 

 A construção do armazém S2/S3; 
 A desativação dos armazéns S6 e S7; 

Esta componente não está relacionada com o aumento de produção, não contribuindo para tal aumento, 
já tendo sido autorizada previamente em sede de procedimento previsto no REAI, não estando, 
consequentemente, sujeita a AIA. 
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6. ANÁLISE ESPECÍFICA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Geologia e 
Geomorfologia; Hidrogeologia; Solos; Flora e Vegetação, Fauna; Clima e Microclima; Recursos Hídricos 
Superficiais; Qualidade do Ar; Ambiente Sonoro; Paisagem; Gestão de Resíduos; Património Cultural; 
Ordenamento do Território; Sócio Economia; Análise de Risco. 

Atendendo às características do projeto e 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 construção do armazém S2/S3 (bem como a consequente 
cessação de utilização dos armazéns alugados S6 e S7), uma vez que a mesma já se encontra autorizada, 
tal como já anteriormente exposto no presente Parecer. 

Por outro lado, dado que no decurso da visita realizada pela CA no âmbito do presente procedimento de 
AIA foi constatado que um dos elementos que integram o projeto em avaliação já se encontrava 
construído, designadamente a Torre de Secagem 4, a análise respetiva efetuada pela CA no presente 
Parecer reporta-se à sua fase de exploração. 

 

6.1. RECURSOS HÍDRICOS E DOMÍNIO HÍDRICO 

O abastecimento de água para a atividade da SAPEC Agro será efetuado através da rede de distribuição 
instalada no Parque e gerida pela concessionária dos sistemas de abastecimento, a Águas do Sado, S.A. 

Em situação esporádica de necessidade extrema, a instalação pode ser abastecida pela rede de água 
industrial do Parque, cujas origens são as captações de água subterrânea, com título de utilização dos 
recursos hídricos (TURH) para captação de água subterrânea, atribuído pela APA/ARH do Alentejo à 
SAPEC, Parques Industriais, S.A. 

A rede de incêndios é também abastecida pela Águas do Sado, S.A. 

Quanto aos efluentes líquidos gerados na instalação são de natureza industrial, doméstica e pluvial. 
Os primeiros são recolhidos, segregados e encaminhados para cisternas e fossas estanques cujo destino 
final é o encaminhamento como resíduo. Os efluentes domésticos são encaminhados para o sistema de 
drenagem municipal, que drena para a ETAR da Cachofarra. Relativamente às águas pluviais, a rede de 
drenagem separativa drena para a rede coletiva do Parque Industrial, cuja descarga é efetuada no local 
Lagoa das Patas, no Esteiro das Praias Sado. Acresce ainda que, a rede de drenagem de água pluviais da 
zona da implantação das IP de Sulfonilureias descarrega num ponto distinto no estuário do Sado. 

A rede interna de águas pluviais é constituída por sistema de corte de fluxo, permitindo a sua 
interrupção, em situação de acidente ou risco de contaminação. 

Face ao histórico de contaminação pontual das águas pluviais da instalação, que tem vindo a ser 
observado, a SAPEC Agro instalou uma bacia de contenção de 1000 m3. Está prevista a execução de uma 
segunda bacia de igual dimensão, cujo propósito é a contenção das águas pluviais, após as primeiras 
chuvas, ou em caso de suspeita de contaminação, para análise e verificação de conformidade. Esta bacia 
permitirá a existência de uma maior capacidade que a bacia de 1000 m3, com o objetivo de disponibilizar 
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maior capacidade e poder fazer face ao tempo de espera dos resultados das análises e/ou a situações de 
precipitação intensa. 

O desenvolvimento das referidas bacias integram a instalação de um sistema de tratamento que visa 
permitir adequar a qualidade das águas pluviais contidas aos valores estabelecidos na legislação, no 
Anexo III do Decreto-Lei n.º 103/2010, que apesar de não corresponderam a valores limite de emissão 
constituem o critério de referência para determinar a necessidade de tratamento. 

No âmbito dos elementos de Aditamento ao EIA e no decurso da visita técnica ao local, a SAPEC Ago 
informou que com a implementação da medida corretiva, cobertura dos parques 1 e 2, há evidências, 
decorrentes das últimas três ações de monitorização (2º semestre 2013 e ano de 2014), de que foi 
possível minimizar as situações de contaminação pontual, pelo que a instalação do sistema de tratamento 
ficou em stand by, no início de 2015, a fim de estudar a solução final a implementar. 

Atualmente, a SAPEC Agro, tem em curso o seguinte procedimento para avaliação das águas pluviais: 

 Em situações de precipitação significativa a primeira fração das águas da chuva é encaminhada 
para a bacia de retenção; 

 As águas retidas são analisadas, relativamente a pesticidas, encontrando-se a SAPEC Agro a 
desenvolver nos laboratórios internos métodos de análise dos parâmetros pesticidas, no sentido 
de obter de forma mais célere os resultados das análises e poder decidir sobre o destino final 
das águas recolhidas; 

 A avaliação da adequação da qualidade das águas pluviais para descarga no meio hídrico será 
realizada por comparação dos resultados laboratoriais obtidos e conformidade com os diplomas, 
Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de novembro, alterado pelos Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de 
outubro, Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, e Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de 
junho. Assim, caso os parâmetros apresentem valores: 

 Inferiores aos legislados, as águas serão enviadas para a rede coletiva do parque 
SAPEC Bay, que descarrega no meio recetor - Lagoa das Patas; 

 Superiores aos legislados, as águas pluviais contidas serão encaminhadas para operador 
de gestão de resíduos autorizado. 

No caso de em resultado das ações de monitorização, referidas anteriormente, seja observada de forma 
persistente a excedência dos parâmetros pesticidas, a SAPEC Agro tem previsto aprofundar a conceção e 
engenharia do sistema de retenção/tratamento, em stand bay no início de 2015, e analisar 
economicamente a sua implantação em alternativa ao encaminhamento como resíduo das águas pluviais 
não conformes. 

Este projeto irá permitir conter as águas pluviais na bacia de retenção enquanto são aguardados os 
resultados de análises e, ao mesmo tempo, encaminhar se necessário as restantes águas pluviais, 
especialmente em períodos de precipitação intensa, para a outra bacia. 

Em situações de ocorrência de acidente com potencial de contaminação das águas pluviais, 
nomeadamente ocorrência de um derrame juntamente com ocorrência de precipitação, as águas pluviais 
serão encaminhadas para um tanque de contenção de 700 m3 e posteriormente geridas como resíduo. 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2816 
 

Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro 26 

Projeto de Execução 

A. Apreciação Específica 

O projeto em análise incide na área de jurisdição territorial da ARH do Alentejo, nomeadamente na 
Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH 6), na bacia hidrográfica da massa de água de transição Sado 
WB6, denominada PT06SAD1217, no concelho de Setúbal, freguesia do Sado. 

No âmbito do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Sado e Mira, aprovado pela RCM 
n.º 16-A/2013, de 22 de março, esta massa de água foi classificada com Bom Estado e definido o 
objetivo ambiental de manutenção de Bom Estado em 2015. A atualização da classificação do estado da 
massa de água, em 2014, efetuada no âmbito da revisão do PGRH, nomeadamente no Relatório de 
Caracterização (artigo 5.º da DQA), indica estado razoável. 

Relativamente às águas subterrâneas o projeto incide sobre o Sistema Aquífero da Bacia do 
Tejo-Sado/Margem Esquerda (T3), que foi igualmente classificada com Bom Estado no âmbito do Plano 
de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo, aprovado pela RCM n.º 16-F/2013, de 22 de março, 
igualmente com objetivo ambiental de manutenção de Bom Estado em 2015, situação que se mantém no 
âmbito dos trabalhos de revisão do PGRH, 2º ciclo. 

Em termos gerais, a caracterização da situação ambiental de referência e a avaliação dos impactes, nas 
diferentes fases do projeto (execução, exploração, desativação), abrange de forma adequada o fator 
ambiental Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos. 

Em resumo, no local do projeto não haverá utilização direta dos recursos hídricos subterrâneos, quer de 
captação de água, quer de descarga de águas residuais industriais e urbanas, na medida em que está 
contemplado a utilização dos serviços municipais de abastecimento e saneamento. 

Quanto às águas pluviais, que se definem como aquelas que resultam da precipitação atmosférica caída 
diretamente no local, serão descarregadas na rede de águas pluviais do Parque SAPEC Bay, mediante 
prévia avaliação da qualidade da água, sendo as normas de qualidade ambiental (NQA) em vigor, as 
definidas nos diplomas: 

 Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto; 
 Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de 

outubro; 
 Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro. 

As NQA fixadas nos regimes legais referidos anteriormente, não são consideradas VLE, mas sim valores 
de referência para determinar a necessidade de tratamento das águas. Nas situações de excedência de 
qualquer norma, a água avaliada configura-se como água residual, devendo ser sujeita a tratamento 
adequado, ou objeto de encaminhamento enquanto resíduo. 

Assim, ao nível dos recursos hídricos (subterrâneos e superficiais) não são esperados impactes positivos 
em nenhuma das fases do projeto, sendo os impactes negativos, temporários, reversíveis, diretos, de 
baixa magnitude e pouco significativos em todas as fases do projeto. 

B. Conclusão 

No âmbito do presente procedimento de AIA, considera-se que estão reunidas as condições necessárias 
para emissão de parecer favorável, condicionado à aplicação do programa de monitorização, que de 
seguida se indica, e medidas de minimização, que visam analisar e caracterizar a evolução dos impactes e 
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do ambiente afetado pela implementação do projeto e aplicar eventuais medidas corretivas que se 
venham a revelar necessárias. 

Durante o 1º semestre de 2016 deverá ser apresentado o relatório técnico relativo ao estudo/proposta de 
solução técnica final do sistema de retenção/tratamento das águas pluviais. 

B.1. Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos 

O controlo analítico das águas pluviais deverá ser efetuado em dois locais distintos do estabelecimento: 

 na Caixa C.2.11 da rede de águas pluviais (cujo local de descarga é a Lagoa das Patas); 
 na zona de implantação das IP de Sulfonilureias, previamente à descarga no coletor da águas 

pluviais do Parque Industrial SAPEC Bay. 

A frequência de amostragem deverá ser 2xano, correspondente a amostragem de: 

 Outono (logo após os primeiros eventos de precipitação, depois do período seco), e, 
 Primavera. 

Qualquer eventual descarga dos reservatórios de águas pluviais deverá ser precedida de realização de 
análises, com vista a aferir a necessidade de realização de tratamento. 

Os parâmetros a determinar são: 

pH, temperatura, carência química de oxigénio, sólidos suspensos totais, ortofosfatos, fósforo 
total, azoto amoniacal, nitratos, azoto kjeldhal, sulfatos, sulfitos e pesticidas (processados ou 
produzidos na instalação). 

A análise dos resultados deverá atender às normas de qualidade ambiental (NQA) em vigor, 
nomeadamente o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de novembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de outubro, e Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de 
setembro. 

As NQA são consideradas como valores de referência, para determinar a necessidade de tratamento da 
água pluvial, por efeito de contaminação da mesma, situação em que não poderá ocorrer descarga. 

Os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato digital editável (.xls) 
e mediante um relatório anual que inclua a avaliação dos dados coligidos nesse período, bem como a 
verificação da sua conformidade com as normas em vigor aplicáveis, e identificação do destino final das 
águas pluviais na situação de excedência das NQA. 

O prazo de entrega do relatório de monitorização deverá ocorrer durante o primeiro semestre do ano civil 
seguinte. 

B.2. Medidas de minimização a adotar 

Face aos impactes associados ao fator em análise, consideram-se adequadas as medidas propostas que 
visam a proteção dos recursos hídricos, nomeadamente: 

˃ Fase de construção 

 Implementação de um plano de gestão ambiental em obra que inclua medidas de prevenção e 
controlo de derrames e contaminação de solos, águas subterrâneas e superficiais; 

 Implementação do procedimento de avaliação das águas pluviais atualmente em curso, acima 
referido. 
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˃ Fase de exploração 

 Manutenção adequada de toda a área impermeabilizada; 
 Adoção de boas práticas em termos de gestão de resíduos gerados, nomeadamente: separação 

de resíduos por tipo, acondicionamento e identificação no local de produção; transferência e 
armazenagem temporária para o Ecoparque da parcela SAPEC Agro; encaminhamento para 
destino final adequado por operador autorizado, privilegiando-se as operações de valorização 
face à eliminação, sempre que possível; a manipulação de resíduos suscetíveis de ocasionarem 
contaminações ambientais deverá ser realizada em áreas impermeabilizadas e com capacidade 
de contenção. 

˃ Fase de desativação 

 Implementação de um plano de gestão ambiental em obra que inclua medidas de prevenção e 
controlo de derrames e contaminação de solos, águas subterrâneas e superficiais. 

 

6.2. ECOLOGIA 

O projeto “Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro” não se localiza em nenhuma Área Classificada, 
embora seja confinante com a Reserva Natural do Estuário do Sado. 

O EIA refere que a área onde se encontra localizado o Parque Industrial SAPEC Bay, no qual está inserida 
o estabelecimento SAPEC Agro, situa-se numa zona de relevo muito aplanado da Península de Mitrena, 
junto da Reserva Natural do Estuário do Sado, imediatamente a Norte da EN 10-4. 

Relativamente à flora e vegetação refere o EIA que na área de estudo não existe qualquer mancha de 
vegetação, uma vez que está inserida numa zona industrial com várias décadas. Existem apenas espécies 
vegetais herbáceas de reduzido valor florístico e de conservação, que se desenvolvem em ambientes 
muito alterados pela ação humana, nomeadamente: urtiga, malmequer, malvas, trevo azedo, entre 
outras. 

Relativamente à fauna refere o EIA que: 

 A área do projeto situa-se na proximidade da área protegida Reserva Natural do Estuário do 
Sado) que inclui diferentes estatutos de conservação; 

 O estuário do Sado é uma importante zona húmida do ponto de vista da fauna aquática e aves; 
 A área do Parque SAPEC Bay, onde se insere o estabelecimento SAPEC Agro, tem ocupação 

industrial há várias décadas, apresentando um valor ecológico reduzido. 

Relativamente aos recursos hídricos superficiais o EIA refere que: 

 Na área de estudo o estuário do Sado constitui a principal massa de água superficial; 
 O estuário do Sado encontra-se sujeito a pressões significativas associadas aos efluentes 

industriais com origem na península da Mitrena e à poluição de origem difusa decorrente da 
atividade agrícola que se desenvolve ao longo da bacia hidrográfica do rio Sado. No entanto, as 
massas de água do estuário apresentam uma classificação de Bom estado ecológico; 

 O processo produtivo do atual estabelecimento SAPEC Agro não inclui qualquer descarga de 
efluentes industriais, sendo alguns dos efluentes produzidos e associados à atividade industrial 
referentes a processos secundários como de lavagens de instalações e equipamento. Estes 
efluentes são atualmente recolhidos e armazenados em contentores e encaminhados para 
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processamento como resíduo para operador autorizado, pelo que a SAPEC Agro não dispõe 
atualmente de uma rede de drenagem de efluentes industriais, não havendo assim lugar a 
descargas deste tipo de efluentes; 

 Atualmente a SAPEC Agro procede ao encaminhamento das águas residuais domésticas para 
coletor municipal que serve o parque industrial e posteriormente para a ETAR da Cachofarra; 

 A SAPEC Agro dispõe de uma rede interna de drenagem de águas pluviais em todas as áreas 
impermeabilizadas (cobertas e não cobertas), com tanque de contenção subterrâneo e bacia de 
contenção para recolha de caudais pluviais antes da ligação à rede de pluviais do parque 
industrial SAPEC Bay (a bacia e tanque permitem a retenção de águas pluviais correspondentes 
às primeiras chuvadas após períodos secos, para os quais o potencial de contaminação é maior 
ou em casos de suspeita de contaminação, permitindo a recolha de amostras para análise e 
verificação de conformidade de qualidade); 

 A rede de drenagem de águas pluviais do Parque industrial que coleta as águas pluviais da ZIP 
descarrega na Lagoa das Patas, situada na zona do esteiros do Sado. A rede de drenagem de 
águas pluviais da zona de implantação das IP de Sulfonilureias descarrega num ponto distinto 
no estuário do Sado. 

Tal como indicado no EIA, a totalidade da área de intervenção do empreendimento insere-se no Parque 
Industrial SAPEC Bay, não existindo na área em estudo espécies de flora e habitats classificados ou com 
valores para a conservação da natureza. O mesmo se aplica à fauna. 

Não são expectáveis impactes negativos na fauna, flora e habitats classificados. 

Na proximidade existem salinas atualmente desativadas e aquaculturas em exploração, sendo que há que 
salvaguardar a qualidade da água não podendo ser colocado em causa a viabilidade daquela atividade e a 
contaminação do Estuário. 

Concorda-se com as medidas de minimização para as águas pluviais apresentadas no EIA. Contudo, 
considerando a existência de estabelecimentos aquícolas a jusante da área de implantação do projeto e 
considerando a pronúncia da DGRM sobre esta matéria, concorda-se com o parecer emitido por esta 
entidade no âmbito do presente procedimento de AIA. 

Como acima referido, o projeto não se localiza em território classificado, mas está próximo da área da 
RNES, e o ponto de descarga das águas pluviais está previsto para uma linha de água que drena 
diretamente para a RNES. 

O local de descarga (Lagoa das Patas) está classificado como Área de Proteção Complementar do Tipo I, 
segundo o regime de proteção definido no Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do 
Sado (PORNES), publicado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 182/2008, de 24 de 
novembro, regulamentado pelos artigos 18.º e 19.º do PORNES, cujos objetivos são: compatibilizar a 
atividade humana com os valores naturais e paisagísticos; implementar medidas de gestão que 
promovam o uso sustentável dos recursos, garantindo o desenvolvimento sócio-económico local; valorizar 
a manutenção e compatibilização das atividades tradicionais, nomeadamente de natureza piscatória, com 
os valores de natureza biológica, geológica e paisagística a preservar; criar áreas de transição ou 
amortecimento de impactes, necessárias à proteção das áreas com regimes de proteção superiores. 

Em síntese, o projeto insere-se em área industrial, já degradada do ponto de vista dos valores florísticos 
e faunísticos, onde não existem espécies de fauna, de flora e habitats classificados com valor para a 
conservação da natureza. 
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O ponto de descarga das águas pluviais insere-se numa linha de água que drena para a RNES, para Área 
de Proteção Complementar do Tipo I, não se prevendo a sua afetação desde que cumpridas as medidas 
de minimização propostas no EIA. 

Face ao exposto, considera-se que do ponto de vista da Ecologia poderá ser emitido parecer favorável ao 
projeto, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização propostas no EIA. 

 

6.3. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Para o local vigora o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROT AML), publicado em Diário da República na I-Série-B, pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 68/2002 de 8 de abril. 

Não obstante o PROTAML seja diretamente aplicável às atividades públicas e não aos particulares, não 
deixa contudo de se afirmar, como documento orientador da estratégia de desenvolvimento Regional. 

Nos termos do PROTAML o local situa-se na UT6- Setúbal/Palmela na subunidade Setúbal-Palmela – 
Mitrena, situa-se na Área Urbana a Articular e/ou Qualificar, insere-se predominantemente no padrão 
identificado como de Área Industrial. 

No âmbito da ERPVA o Projeto situa-se na envolvente da área estruturante primária – Estuário do Sado. 
Embora tenha sido referido no EIA ”Uma vez que, nem as fábricas da ZIP nem as das Sulfonilureias 
apresentam qualquer fonte de emissão que interfira com o estuário do Sado são respeitadas as 
indicações aplicáveis às atividades económicas na envolvente, ou seja, a instalação do projeto, em 
situação de funcionamento normal, não interfere com o funcionamento deste importante ecossistema, 
não pondo em causa a sua função dominante nem lhe diminuindo ou alterando o seu carácter. Tal 
interferência apenas poderia verificar-se no caso de ocorrer uma perda de confinamento, de águas de 
combate a incêndio, que poderia atingir o estuário”, considera-se que nestas condições deverá ser 
garantida que as atividades económicas desenvolvidas no Parque tenham em atenção o funcionamento 
deste importante ecossistema. 

Em termos de ações urbanísticas para a “Área Urbana a Articular e/ou Qualificar” são estabelecidas 
orientações para a elaboração de instrumentos de planeamento territorial, não sendo deste modo 
aplicáveis ao projeto em concreto mas num âmbito mais vasto de planeamento (PMOT). 

O PROTAML estabelece que para Unidade territorial n.º 6 a Orientação Territorial 1.3.6.2 — Promover o 
desenvolvimento do porto de Setúbal, em todas as suas componentes, como infraestrutura estratégica de 
internacionalização, em articulação com os portos de Lisboa e Sines, com o centro de transportes 
rodoviários de mercadorias de Setúbal/Palmela e com as áreas industriais e de serviços conexas, 
acautelando os impactes no estuário do Sado. 

Assim, salvaguardados que sejam os riscos para o Estuário do Sado, entende-se que o presente projeto 
não colide com as orientações estratégicas do PROTAML para o local, é congruente com essas 
orientações, pelo que sobre o PROT nada há a obstar. 

Nos termos do Plano Diretor Municipal de Setúbal (PDM Setúbal), publicado pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 65/94 de 10 de agosto e sujeito a posteriores alterações, o projeto abrange Espaço 
Industrial Existente. Foi clarificado que o Espaço Verde de Proteção e Enquadramento não será 
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intervencionado, mantendo-se como Espaço Natural. O projeto insere-se nos termos do respetivo 
Regulamento, RPDMS, integralmente em Espaço Industrial Existente. 

Do referido enquadramento no PDM resulta a seguinte apreciação (após o enunciar das definições 
aplicáveis): 

(…) 

Artigo 6.º - (Definições) 

1 - Para efeitos do presente Regulamento, são adotadas as seguintes definições: 

Parcela - Área de terreno, não resultante de operação de loteamento, e suscetível de construção 
ou de operação de loteamento e/ou aprovação de obras de urbanização. 

(…) 

Índice de Utilização Líquido (IUL) - É igual ao quociente da superfície total de pavimento pela 
superfície total da parcela suscetível de construção, pelo lote, ou pela área líquida de loteamento. 

(…) 

Artigo 46.º - (Usos) (Espaço Industrial) 

Nestas categorias admitem-se os seguintes usos nas percentagens indicadas relativas à superfície 
total de pavimento: 

a) Indústrias das classes A, B, C e D e armazenagens: >= 80%. 

Em termos de uso verifica-se a conformidade do projeto com o disposto no Art.º 46.º do 
regulamento do PDM5. 

(…) 

Artigo 47.º - (Loteamentos) (aplica-se por força do 48.º do RPDMS) 

(…) 

d) Nos lotes devem garantir-se áreas permeáveis com superfícies superiores a 20% da área do lote. 

O projeto garante uma área permeável de 0,51, pelo que cumpre o mínimo de 0,2. Contudo, 
caberá à CM Setúbal atestar os dados referenciados para o projeto, uma vez que só esta entidade 
dispõe da informação no âmbito do atual RJUE. 

e) A altura total máxima de qualquer corpo do edifício, não pode ultrapassar, quando isolado, um 
plano de 45º definido a partir de qualquer dos limites do lote sendo o afastamento das 
edificações ao limite do lote confinante com o arruamento igual ou maior que 10 m. 

No caso da ZIP, verifica-se que dos edifícios existentes apenas o Armazém S1/Ecoparque e o 
telheiro Sul do S1 ultrapassam o ângulo limite de 45º relativamente ao limite da parcela. Quanto 
aos edifícios projetados verifica-se situação análoga para as torres de secagem 5 e 6. Quanto à 
Zona das IP de Sulfonilureias, ambos os edifícios excedem o ângulo limite de 45º relativamente 
ao limite da parcela. Para os casos referenciados verifica-se estar acima do plano de 45º definido 
a partir dos limites do estabelecimento. Contudo cumpre a referida alínea e), considerando que o 

                                                           

5 Considerando o disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto. 
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estabelecimento insere-se não num lote mas em parcelas e a interpretação da CM Setúbal 
conforme as Declarações emitidas pelo município em 3 de março de 2014 e 6 de março de 2015. 

f) Os sistemas de drenagem natural devem ser salvaguardados garantindo faixas de proteção com 
largura mínima de 10 m. 

Verifica-se que no local do estabelecimento, na Carta militar está cartografada uma linha de 
água. No entanto, verifica-se que a mesma não se encontra na área de abrangência do projeto 
em avaliação. 

Artigo 48.º - (Construções em parcelas) 

Nas construções em parcelas o índice de utilização líquido é inferior ou igual a Iul <= 0,3 (líquido), 
aplicando-se ainda o disposto nas alíneas d), e) e f) do artigo anterior. 

O projeto apresenta um índice de utilização de 0,23, pelo que cumpre o máximo de 0,3. Contudo, 
caberá à CM Setúbal atestar os dados referenciados para as parcelas, uma vez que só esta entidade 
dispõe da informação no âmbito do atual RJUE. 

(...) 

Artigo 121.º - (Indústria e armazéns) 

(...) 

2 - Quando a área do lote for superior a 1000 m2, a área de estacionamento obrigatória é 
equivalente a 1,5 lugar por cada 100 m2 da superfície total de pavimentos. 

3 - Em qualquer dos casos deverá ser prevista a área necessária para carga e descarga e ao 
estacionamento de veículos pesados, em número a determinar caso a caso em função do tipo de 
indústria a instalar e mediante a apresentação de um estudo de procura de tráfego devidamente 
fundamentado. 

Considera-se que em termos de parqueamento e atenta a capitação estabelecida no n.º 2 do 
artigo 121.º do RPDMS – 1.5lug/100 m2 de área de pavimentos – resulta como necessário 
338 lugares de estacionamento para veículos ligeiros (para 22515 m2 de área de construção). 
Não havendo no PDM uma especificação do mínimo de lugares de veículos pesados (para 
22 515 m2 de área de construção) aplica-se como referência a Portaria MAOTDR 216B de 3 de 
março de 2008, (1 lugar/500 mq x1.2) de que resulta um mínimo de 54 lugares, com pelo menos 
1 lugar/lote (a localizar no interior do lote). 

Relativamente a veículos ligeiros o projeto contempla 363 lugares de estacionamento para 
veículos ligeiros, no parque mas fora do estabelecimento, embora contiguo. Cumpre o mínimo no 
parque, mas não no estabelecimento. 

Relativamente a veículos pesados o projeto contempla 20 lugares no parque mas fora do 
estabelecimento embora contiguo. Não cumpre o mínimo de 54 lugares, afeto a veículos pesados. 

As áreas afetas aos estacionamentos de viaturas são contiguas ao projeto em regime de 
arrendamento. 

Assim, considera-se que caberá à CM Setúbal aceitar a eventual excecionalidade pelo 
incumprimento do mínimo de estacionamento nos termos dos artigo 121.º e 126.º do RPDM de 
Setúbal, uma vez que no seu parecer (remetido pela SAPEC Agro, no decurso do procedimento de 
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AIA) a CM Setúbal não faz referência aos lugares de estacionamento permitidos, nem qualquer 
excecionalidade pelo incumprimento do mínimo de estacionamento no estabelecimento. 

(...) 

Artigo 126.º - (Casos especiais) 

1 - Nos casos especiais tipificados nas alíneas seguintes, é admitido o licenciamento de projetos de 
obras e de utilização de edificações, sem que os mesmos prevejam as capitações de 
estacionamento aplicáveis, estabelecidas no âmbito do presente capítulo: 

(...) 

d) Quando comprovada a impossibilidade ou a inconveniência de natureza técnica, nomeadamente 
em função de características geológicas do solo, níveis freáticos ou comprometimento da 
segurança de edificações envolventes ou das características da malha urbana existente. 

Considera-se que deverá a CM Setúbal pronunciar-se sobre a aceitação da não existência do 
mínimo integral de estacionamentos. Sem prejuízo do parecer da CM Setúbal, considera-se ainda, 
que do ponto de vista técnico e operacional sendo conveniência da gestão fabril, nada haverá a 
obstar. 

(...) 

Face ao exposto, verifica-se que o projeto é compatível com o PDM de Setúbal. Salienta-se, contudo, que 
se verificaram incongruências nos valores das parcelas apresentados no EIA e os valores apresentados no 
parecer da CM Setúbal (apresentado pela SAPEC Agro, no decurso do procedimento de AIA). Assim 
considera-se que em fase de licenciamento estes valores deverão ser confirmados pela CM de Setúbal, 
bem como a aceitação por parte da CM Setúbal no que respeita à não existência de integral 
estacionamento no estabelecimento. 

Regulamento do Parque Industrial da SAPEC BAY 

A área de intervenção do projeto encontra-se abrangida pelo Parque Industrial da SAPEC BAY, cujo 
regulamento em vigor foi aprovado pela Portaria n.º 63/94, de 28 de janeiro. 

No que concerne ao uso industrial proposto verifica-se conformidade com o disposto nos artigos 5.º e 
10.º. Quanto ao tipo de atividade, foi referido que se trata da atividade n.º 24 – Fabricação de produtos 
químicos identificada no Anexo I do regulamento do parque (atual CAE — Rev. 3, aprovada pelo Decreto-
Lei, n.º 381/2007, de 14 de novembro, integra-se atualmente na CAE Rev3 20200 – (Fabricação de 
pesticidas e de outros produtos agroquímicos”, que constitui uma subclasse da divisão 20 que abrange a 
“Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, exceto produtos farmacêuticos). 

Foram apresentadas declarações favoráveis da CM Setúbal (de 3 de março de 2014 e 6 de março de 
2015) sobre o cumprimento do artigo 8.º, do Regulamento do Parque. 

Em termos de cérceas o artigo 8.º refere a necessidade de cumprimento da regra dos 45°, de qualquer 
dos limites da parcela, no que se refere à altura máxima dos edifícios, podendo a mesma ser ultrapassada 
em casos de silos, depósitos de água e outras instalações especiais tecnicamente justificadas. 

Sobre o índice global definido no regulamento do parque (artigo 3.º) foi referido no EIA que: 
Relativamente à ocupação do solo, o índice global definido e de 0,3, “correspondendo ao coeficiente 
entre a soma das áreas de implantação dos edifícios e área total do Parque Industrial”. Referiu o 
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proponente: “Verifica-se que os valores para ambas as parcelas estão de acordo com o estipulado no 
Regulamento (embora em rigor o índice de ocupação do solo referido no Regulamento se refira à 
globalidade do Parque)”. 

Verifica-se, assim que o uso e o tipo de atividade estão de acordo com o Regulamento do Parque 
(artigo 5.º, artigo 10.º e Anexo I). 

Sobre as cérceas existentes e propostas (artigo 8.º do Regulamento do Parque), considera-se de aceitar a 
interpretação da CM Setúbal, conforme as Declarações da CM Setúbal (de 3/3/2014 e 6/3/2015) de que 
face aos limites das parcelas, nada há a obstar. 

Sobre o índice global de ocupação (0,3) definido no regulamento do parque (artigo 3.º), não se dispõe de 
elementos sobre a ocupação na globalidade do Parque, que depende do conhecimento dos dados das 
obras previstas e das obras preexistentes realizadas e licenciadas pela CM de Setúbal, nos termos do 
atual RJUE, pelo que esta edilidade poderá certificar os referidos dados. 

Face ao exposto perante os dados disponíveis verifica-se que o projeto poderá estar compatível com o 
Regulamento do Parque, contudo para aferir da integral conformidade com a ocupação do Parque, os 
valores deverão ser aferidos pela CM Setúbal, tendo em conta que só esta entidade dispõe da informação 
no âmbito do atual RJUE. 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Relativamente à REN, verificou-se, através da representação cartográfica da localização do projeto que a 
infraestrutura “Bacia de Pluviais”, não interfere com a área de delimitação da REN. 

De referir ainda que com a publicação da Portaria n.º 147/2015, de 25 de maio, verifica-se que o projeto 
não recai em áreas de REN, pelo que não há pronúncia neste âmbito. 

Em conclusão, face ao exposto, considera-se que: 

 O presente projeto não colide com as orientações estratégicas do PROT, para o local; 
 No âmbito da REN, nada há a obstar; 
 A utilização industrial proposta está prevista no Regulamento do PDM e no Regulamento do 

Parque; 
 Relativamente ao cálculo dos índices para toda a parcela ou para todo o parque, referentes ao 

Regulamento do Parque Industrial da SAPEC BAY, o mesmo depende do conhecimento dos 
dados das obras previstas e das obras preexistentes realizadas e licenciadas pela CM Setúbal, 
nos termos do atual RJUE, pelo que apenas esta entidade poderá certificar os referidos dados; 

 Cabe à CM Setúbal aceitar expressamente a eventual excecionalidade pelo incumprimento do 
mínimo de estacionamento na parcela nos termos dos artigos 121.º e 126.º do RPDM de 
Setúbal. 

Nestes termos, conclui-se que em matéria de Ordenamento do Território, estão reunidas as condições 
para ao presente EIA emitir parecer favorável condicionado ao parecer favorável da CM Setúbal, no 
âmbito do Regulamento do PDM e no âmbito do Regulamento do Parque. 

 

6.4. SOLOS E USO DO SOLO 
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No EIA é realizada uma correta identificação e caracterização dos solos existentes na área de 
implementação do projeto, verificando-se que estão presentes solos litólicos não húmidos de arenitos, 
que configuram solos não evoluídos que possuem teores reduzidos em matéria orgânica. 

Relativamente ao uso do solo, verifica-se que a totalidade da área de intervenção encontra-se numa zona 
industrial com várias décadas, praticamente toda pavimentada (betão e betuminoso). 

Será na fase de construção que ocorrerão os principais impactes nos solos, resultantes das ações 
associadas às obras de construção civil a realizar, que implicarão intervenções a nível de 
escavação/movimentação de terras as quais serão limitadas às estritamente essenciais e realizadas de 
forma a minimizar a produção de terras sobrantes. 

De acordo com o EIA estão previstas as seguintes intervenções na fase de construção: 

 Movimentação/remoção de terras decorrente da terraplenagem (escavação do talude) para 
regularização do terreno de modo a permitir a construção das lajes de pavimento e 
fundações que servirão de suporte à estrutura metálica das torres de secagem 5 e 6 e 
caldeira de vapor de água associada; 

 Movimentação/remoção de terras decorrente da terraplenagem (escavação do talude) para 
regularização do terreno de modo a permitir a construção da laje de suporte da instalação 
de liquefação. 

A instalação dos estaleiros será efetuada em zonas já pavimentadas e o tráfego de veículos pesados será 
efetuado por vias já pavimentadas. 

Uma vez que é provável a existência na área atualmente ocupada pela SAPEC Agro de uma situação de 
passivo ambiental (contaminação histórica) relacionada com as atividades aí desenvolvidas e que foram 
sendo depositados no solo, é proposto no EIA que as terras sobrantes resultantes da fase de obra sejam 
encaminhadas como resíduo perigoso para destino final por operador de gestão autorizado. 

Considera-se assim, que os impactes resultantes destas ações serão negativos e de magnitude reduzida 
por afetar uma pequena área, pelos solos apresentarem uma reduzida aptidão agrícola e pelo seu 
encaminhamento como resíduo perigoso para destino final por operador de gestão autorizado. 

Na fase de construção poder-se-á também verificar a contaminação do solo, em resultado de derrames 
acidentais de óleos e combustíveis. Estas eventuais ocorrências, poderão determinar impactes negativos, 
embora pouco prováveis se forem adotadas as medidas de minimização propostas no EIA relativamente à 
gestão de resíduos. 

Com a implementação do projeto não vai ocorrer uma alteração da tipologia de ocupação do solo, 
mantendo-se o uso industrial considerando-se este impacte como positivo e pouco significativo. 

Em conclusão, considera-se que de um ponto de vista dos Solos e face à situação de referência e às 
características do projeto, nada há a opor à sua implementação, desde que sejam adotadas as medidas 
de minimização apresentadas no EIA. 

 

 

6.5. SÓCIO-ECONOMIA 
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A. Apreciação Específica 

A área de localização do Parque Industrial SAPEC Bay, onde se insere o estabelecimento SAPEC AGRO, 
refere-se à área de relevo muito aplanado da Península de Mitrena, junto da Reserva Natural do Estuário 
do Sado, imediatamente a Norte da EN10-4. 

O contexto de integração territorial evidencia a presença de uma diversidade estrutural significativa: 
diversas ocupações do território, nomeadamente de manchas florestais, áreas de mato, áreas de sapal e 
áreas dunares, áreas urbanas/populacionais e industriais, infraestruturas diversas de atravessamento. 

Na área de influência do projeto o tipo de ocupação destaca: áreas industriais (Zona Industrial da 
Mitrena, além do Parque em causa) e respetivas áreas de apoio, áreas portuárias (cais marítimos), 
diversas linhas férreas (linha do Sado, ramal ferroviário da SAPEC/Portucel), EN10-4, diversos espaços 
florestais e algumas áreas sociais/aglomerados de pequena dimensão. 

O Parque Industrial SAPEC Bay ocupa cerca de 360 ha e inclui no seu perímetro diversos 
estabelecimentos industriais, confrontando com o ramal ferroviário que serve a SAPEC Agro e com a 
EN10-4. A área encontra-se qualificada pelo Plano Diretor Municipal de Setúbal como espaço industrial 
existente. 

No Parque Industrial encontram-se ainda: SOPAC; SAPEC QUÍMICA; SAPEC Terminais Portuários 
(atividade portuária); Selectis (venda de agro-químicos); CITRI Centro Integrado de Tratamento de 
Resíduos Industriais; MAN Diesel (reparação de motores marítimos); Cannon Hygiene; SCALARE 
Importação e Exportação de Aquários e Peixes Tropicais; Eco Patrol (serviços na área de ambiente); LQI 
Serviços Industriais (limpezas químicas industriais); Cityprint Publicidade e Comunicação; BlauSphaera, 
Serviços Profissionais e Tecnológicos para as Águas, Indústrias e Ambiente; Duba Metalomecânica e 
Systems (Oficina Metalúrgica); Pan Eco Ibérica Energias Renováveis. 

Na envolvente do Parque Industrial os estabelecimentos industriais mais relevantes referem-se à antiga 
Central de Setúbal da EDP; PORTUCEL (fabrico de papel e pasta de papel) e Ono Packaging. Na área 
portuária adjacente relevam as instalações da Tanquisado, Lisnave e Somincor. 

Os aglomerados populacionais mais próximos incluem: Praias do Sado (a 1 300m), Quinta do Meio 
(a 2,2 km) e Santo Ovídeo (a 2,9 km). Num raio de 3Km do local do projeto existem outros 
equipamentos, salientando-se 4 escolas (ensino básico), 3 estabelecimentos de ensino superior e 1 centro 
de saúde (extensão Sado). 

Considerando eventual propagação de efeitos para aglomerados populacionais, regista-se que a 
orientação do vento verifica uma predominância de Norte (32,2%), seguida com menor relevância de Sul 
(14,3%), Noroeste (13,8%) e Sudoeste (13,4%). 

Relativamente a acessibilidades, o acesso rodoviário ao Parque Industrial faz-se pela EN10-4 (estrada da 
Mitrena), única via de acesso às zonas industriais e portuárias da Mitrena, acompanhando a extensão da 
península a Sul paralelamente ao Estuário do Sado. Para acesso à EN10-4 existe atualmente disponível 
um novo traçado da EN10-8, que liga diretamente a A12 (Portagem de Setúbal) à EN10-4. Esta nova via 
incrementou o acesso à Mitrena e a diminuição do atravessamento de áreas populacionais, desviando a 
circulação rodoviária na cidade de Setúbal pela EM536-1 localizada no limite Oeste da península da 
Mitrena ou pela EN10 (Alto da Guerra). Assim, o Parque Industrial encontra-se atualmente ligado à A12, 
sem atravessamento de localidades, e à Ponte Vasco da Gama e A1 ou A2, bem como de modo geral à 
rede nacional de auto estradas e itinerários principais. 
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Na península da Mitrena o valor do tráfego de passagem registado é na ordem de 3.740 veículos pesados 
de mercadorias/dia (CM Setúbal, 2007). Relativamente ao movimento rodoviário de viaturas pesadas 
associado à atividade da SAPEC Agro são indicados valores de 6.539 camiões/ano em 2012 e de 
6.985 camiões/ano em 2013. 

Outras referências indicam que, em 2002, terão circulado (VOLDA, 2007) nas vias do Parque Industrial 
uma média de 200 camiões/dia (considera apenas os camiões que usam a báscula da SOPAC, não 
representando a totalidade da circulação). Em 2003 o exIEP (Estradas de Portugal SA) indicou como 
valores de Tráfego Médio Diário (TMD) nas vias externas de acesso ao Parque, nomeadamente na 
EN10-4, TMD total/dia útil de 5.294 e TMD mercadorias/dia útil de 1.103. Para 2007 a CM Setúbal indicou 
uma circulação diária de 3.740 viaturas pesadas na EN10-4. Por outro lado, com base em valores 
disponibilizados pelo INIR (2013), no sub-lanço A2/A12 – Setúbal, entre Julho/2012 e Setembro/2013, o 
TMD foi de 22.157 viaturas. 

No contexto das acessibilidades, destaca-se ainda que na área de estudo se encontram 2 vias férreas, 
com gestão e domínio da responsabilidade do SPC e que podem ser utilizadas por operadores ferroviários 
públicos e privados, respetivamente CP e Takargo, sendo linhas de circulação de mercadorias com 
destino ou origem no parque industrial e com utilização frequente, dependente dos fluxos dos clientes do 
SPC. As mercadorias que mais circulam nestas vias são contentores marítimos, tubos industriais 
metálicos, amoníaco, biodiesel, bobines de aço, adubos, cravão, clínquer, cimentos, e varguinhas de aço. 

O crescimento da SAPEC Agro tem sido suportado pela expansão da sua presença nos mercados 
internacionais, tendo atualmente um peso superior a 65% do volume de negócios total da Empresa. 

A Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro considera o aumento da capacidade de produção e 
embalamento através da intensificação do regime de funcionamento e da integração de contexto 
experimentais ou piloto em processo de produção normal, da construção de novas instalações e da 
integração de equipamentos adicionais nas instalações e processos existentes, prevendo um período de 
execução de 36 meses de forma descontínua. 

Assim, globalmente as alterações ocorrerão no perímetro do estabelecimento SAPEC Agro e o projeto 
manterá tipologias semelhantes em termos de processos/atividades. Por essa razão, em termos de 
tipologia de impactes, não são destacadas alterações significativas face à situação de pré-projecto nessa 
matéria. Resulta deste modo que a relevância se situa na amplitude da tipologia de produtos e nas 
capacidades de produção, consequentes também nos volumes e nas operações associadas ao 
aprovisionamento e à expedição e no transporte realizado. 

Relativamente às instalações piloto, que integrarão um contexto normal de produção, a unidade não 
necessitará de qualquer alteração face à sua utilização como instalação piloto no que respeita a IP 
Sólidos-WG. A utilização da instalação piloto de síntese para fabrico de produtos técnicos de uso 
veterinário e os equipamentos instalados a utilizar, não determinarão alteração para além da adequação 
das chaminés conforme requisitos legais. 

Em termos de impactes, o conjunto de ações associadas à fase de construção centra os seus efeitos nos 
seguintes aspetos: 

 Acréscimo de tráfego de veículos pesados e ligeiros, que determina um acréscimo de afetação 
das condições de circulação, impacte negativo pouco significativo e temporário; 

 Recurso a empresas nacionais, sediadas na Grande Lisboa, Península de Setúbal e Vale de 
Cambra, as quais têm atividade nos ramos da construção civil, da montagem metalomecânica, 
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elétrica e eletrónica/instrumentação, impacte positivo significativo face ao contexto de referência, 
pelo contributo direto de incremento de relações económicas, embora temporário; 

 Contributo para o incremento temporário do emprego, correspondente à ocupação temporária e 
descontínua de cerca de 10 trabalhadores externos durante 27 meses, impacte positivo pouco 
significativo, embora de natureza relevante; 

 Investimento na ordem de valor de 5,7 milhões de euros, significativo ao nível regional e 
nacional. 

A fase de exploração destaca como impactes previsíveis: 

 Aumento da capacidade de produção e embalamento, salientando o aumento significativo do 
valor de produção em termos de produtos finais, valorizado ainda pelo alargamento da tipologia 
de produtos disponibilizados (adubos e herbicidas líquidos e três novos produtos técnicos), 
resultando num impacte positivo muito significativo e integrando componentes qualitativas 
associadas à incorporação dos resultados de investigação e experimentação prosseguidos pela 
empresa; 

 Reforço da representatividade do escoamento de produtos ao nível externo, considerando que as 
produções do projeto se destinam na sua maioria ao mercado externo, sendo que atualmente 
cerca de 70% da produção da SAPEC Agro se destina ao mercado externo, impacte positivo 
significativo pelos efeitos económicos múltiplos; 

 Incremento do emprego perspetivado até ao ano cruzeiro, correspondente à criação de 60 postos 
de trabalho, representando um acréscimo de 28% e previsivelmente (prática da empresa) 
preenchidos por recurso à mão de obra local; 

 Incremento do tráfego rodoviário, relevante a partir do ano cruzeiro (acréscimo de 
138 camiões/semana, equivalente a 29 camiões/dia), preconizando-se que seja maximizada a 
utilização de transporte ferroviário no percurso entre o Porto de Sines e o estabelecimento, 
sobretudo no aprovisionamento de matérias-primas, sendo o incremento rodoviário significativo 
relativamente à circulação no Parque [a situação de referência associa à SAPEC Agro em 2013 a 
circulação de 6985 camiões/ano (28 camiões/dia útil)]. O novo traçado da EN10-8 disponibiliza o 
acesso direto e sem atravessamento de aglomerados populacionais à rede nacional de 
autoestradas, eliminando constrangimentos existentes na circulação rodoviária na área da 
Mitrena e resultando num efeito de minimização relevante, face à potencial perturbação e 
condicionamento da circulação ao nível local; 

 O aprovisionamento de matérias-primas é maioritariamente realizado por importação, da Europa 
e dos mercados asiáticos (Índia e China), sendo que o seu transporte tem sido realizado por via 
rodoviária, no caso de matérias originárias da Europa, e por via marítima no caso das matérias 
importadas da Ásia. Neste caso a descarga faz-se predominantemente pelo porto de Sines, 
seguido de transporte rodoviário entre Sines e Setúbal. Recentemente este transporte passou a 
ser realizado em parte por via ferroviária, diretamente de Sines para o Parque Industrial, 
incidindo sobre cerca de 20% das matérias-primas aprovisionadas. 
Relativamente à expedição de produtos, realizada para o país e para Espanha, França, Itália, 
Grécia, Egito e Equador, Brasil, prevê-se o uso predominante dos meios rodoviários, e no caso da 
entrega para as Ilhas, Egito e Equador, Brasil, acrescida da via marítima, através dos portos de 
Sines ou de Lisboa. O EIA admite que na maioria dos percursos rodoviários nacionais sejam 
utilizados Itinerários Principais, permitindo não atravessar áreas urbanas, salvo eventualmente no 
final dos percursos. Relativamente às exportações e às vendas para as Ilhas, os percursos em 
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território nacional fazem-se exclusivamente através de Auto Estradas/Itinerários Principais até aos 
portos de embarque. Em ambos os casos se prevê o cumprimento quando aplicável das regras 
definidas para o transporte por via rodoviária de mercadorias perigosas; 

 Incremento do desempenho socioeconómico da empresa, considerando quer o aumento das suas 
capacidades de produção e de projeção no contexto do mercado setorial e nos contextos dos 
mercados nacional e internacional, de emprego e de inserção territorial, traduzindo um impacte 
positivo muito significativo, de nível local, regional e nacional. 

B. Conclusão 

A Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro considera o aumento da capacidade de produção e 
embalamento através da intensificação do regime de funcionamento e da integração de contextos 
experimentais ou piloto em processo de produção normal, da construção de novas instalações e da 
integração de equipamentos adicionais nas instalações e processos existentes, a realizar em 36 meses de 
forma descontínua. 

As alterações ocorrerão no perímetro do estabelecimento SAPEC Agro e o projeto manterá tipologias 
semelhantes em termos de processos produtivos/atividades, com alteração das capacidades de produção 
e acréscimo das tipologias de produtos produzidos. 

Os impactes negativos esperados, a relevar para efeitos conclusivos de apreciação, valorizam sobretudo o 
aumento do volume de tráfego associado ao desenvolvimento do projeto e, neste, o possível incremento 
no sentido Norte. Nesse sentido, propõe-se o reforço das possibilidades disponibilizadas pelo contexto 
atual, designadamente através da maior utilização da via ferroviária e da relação privilegiada com o porto 
de Sines. Constitui também uma situação de minimização dos efeitos esperados a melhoria recente da 
envolvente do parque Industrial, relativa à nova via que contorna a cidade de Setúbal. Assim, 
considerando a possibilidade de utilização destes meios de transporte, os impactes negativos expetáveis 
poderão resultar numa classificação de pouco significativos; a manter-se a situação proposta no EIA, os 
mesmos serão significativos. 

Complementarmente, os impactes positivos associados ao desenvolvimento do projeto no âmbito deste 
descritor são muito significativos e de âmbito alargado, reforçando o seu significado. Estes resultados 
encontram-se fundamentados no investimento e conversão em processo produtivo normal dos resultados 
de investigação nas áreas abrangidas, na relação direta de incremento das relações económicas que 
sustentam a empresa e o mercado de emprego associado, no aumento da capacidade de produção que 
releva em termos de desempenho da empresa e no contributo de incremento da representatividade da 
empresa no desempenho socioeconómico nacional. 

Conclui-se assim que o projeto reúne condições de viabilização, associadas às medidas de minimização e 
monitorização propostas. 

B.1. Medidas de minimização 

Considerando o volume de matérias-primas e de produtos expedidos, conjugado com os efeitos 
registados em contexto rodoviário, deverá ser reforçada a possibilidade de utilização da via ferroviária, 
assim como privilegiada a relação com o porto de Sines, por esta via poder conjugar o incremento do uso 
da via-férrea, assim como, em contexto evolutivo, se reportar a vias rodoviárias com níveis de circulação 
inferiores relativamente às deslocações para Norte (direção Lisboa). 

B.2. Monitorização 
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Apresentar semestralmente, durante um período de 5 anos, os resultados da evolução proposta 
relativamente à possibilidade de incrementar a utilização da via ferroviária para o transporte associado ao 
desenvolvimento do projeto e o desenvolvimento da relação com o porto de Sines com vista à diminuição 
da circulação para Norte (Lisboa). Caso não se verifique a incorporação significativa da utilização da via 
ferroviária, o período de tempo considerado estará sujeito a prolongamento. 

 

6.6. QUALIDADE DO AR 

A. Apreciação Específica 

Na envolvente do Parque Industrial SAPEC Bay não existem recetores isolados e o aglomerado 
populacional mais próximo é Praias do Sado, que se situa a cerca de 1300 m. Estes recetores encontram-
se situados a N e NE do Parque, sendo que os ventos predominantes da região são de N e NW, pelo que 
nestas condições, estão normalmente fora da zona de dispersão de emissões poluentes com origem na 
instalação do projeto. Por outro lado, o Parque Industrial SAPEC Bay localiza-se junto da Reserva Natural 
do Estuário do Sado (RNES) e uma parte do limite W da RNES confina com o Parque, encontrando-se no 
entanto o seu limite mais próximo a cerca de 650 m do local do projeto. 

Na situação pré-projecto, nas fábricas de herbicidas, fungicidas, inseticidas da SAPEC AGRO, as emissões 
de efluentes gasosos para a atmosfera, através das fontes fixas atualmente instaladas, resultam na sua 
maioria de sistemas de captação (constituídos por tomas de aspiração, filtros de mangas e ventilador) de 
emissões difusas de poeiras libertadas na alimentação e descarga de equipamentos, e de sistemas 
captação de voláteis (constituídos por tomas de aspiração, filtros de carvão ativado e ventilador). 
Resultam ainda de instalações de combustão de gás natural e da exaustão de filtros de mangas de vários 
equipamentos e de lavadores de gases. Estas origens e os sistemas de tratamento irão manter-se na 
situação pós-projeto. 

Assinala-se que para além das fontes da SAPEC Agro, na envolvente da área do projeto estão localizadas 
outras instalações que emitem poluentes para a atmosfera e que portanto influenciam a qualidade do ar 
no local, sendo a principal as da SOPAC que opera unidades de granulação (fertilizantes NPK) e de 
superfosfatos, no Parque Industrial SAPEC Bay. Fora da área do Parque, as emissões mais relevantes são 
as da Portucel. 

Na situação atual existem 15 chaminés de poluentes atmosféricos com caudais mássicos muito baixos e 
em cumprimento dos VLE. As cargas anuais de emissão pelas instalações da SAPEC Agro atualmente são 
aproximadamente: 0,56 ton/ano de COV; 0,04 ton/ano de CO; 0,01 ton/ano de H2S; 0,21 ton/ano de 
NOx; 0,05 ton/ano de SO2 ; e 1,69 ton/ano de Partículas, sendo portanto esta a emissão mais relevante. 

Para a avaliação da qualidade do ar na área de influência do projeto foram usados dados dos últimos 
5 anos das estações que monitorizam a qualidade do ar na aglomeração de Setúbal: estações Arcos 
(estação urbana de fundo), Camarinha (estação urbana de fundo) e Quebedo (estação urbana de 
tráfego) e também da estação Fernando Pó, uma vez que representa o fundo rural da Península de 
Setúbal. A caraterização da situação de referência permite inferir que na zona em que se insere o projeto 
nos últimos anos não terão ocorrido ultrapassagens aos valores limite dos vários poluentes legislados. 
É no entanto de ter consideração que ocorrem concentrações relativamente elevadas para os poluentes 
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NO2 e PM10. No caso do NO2 os níveis mais elevados ocorrem principalmente nas zonas urbanas e do PM10 
ocorrem principalmente nas zonas urbanas mas também nas rurais. 

Relativamente aos impactes do projeto são de referir, na fase de construção, a indução de impactes 
negativos na qualidade do ar, resultantes da construção das novas edificações e da circulação de viaturas 
associada à execução das obras (civil e montagem metalomecânica). Neste caso as perturbações na 
qualidade do ar estão associadas à suspensão temporária de partículas (PM10 e PM2,5) e emissão de 
outros poluentes atmosféricos (óxidos de azoto (NOx), monóxido de carbono (CO) e benzeno (C6H6)). 
Estes impactes serão temporários e pouco significativos face à distância a que se encontram os recetores 
sensíveis e a orientação dos ventos predominantes. 

Relativamente à circulação rodoviária, durante a fase de exploração, espera-se, em resultado do projeto, 
um acréscimo de circulação externa de 138 camiões/semana (equivalente a 29 camiões/dia), para 
aprovisionamento/expedição, pelo que, o projeto não irá gerar um incremento relevante de tráfego nas 
vias de acesso, nomeadamente na EN 10-4, que constitui o único eixo viário de acesso ao Parque. 

Na fase de exploração do projeto uma vez que o período de funcionamento da fábrica irá aumentar, quer 
em termos diários quer anuais, e haverá o acréscimo de 7 fontes pontuais, esperam-se aumentos de 
emissão das seguintes ordens de grandeza: 1,647 ton/ano de COV (+194%), 0,13 ton/ano de CO 
(+162%); 0,1 ton/ano de H2S (+603%); 2 ton/ano de NOx (+956%); 0,3 ton/ano de SO2 (+496%) e 
4,4 ton/ano de partículas em suspensão (+107%). 

Da análise dos resultados das projeções para as características das emissões concluiu-se também que em 
todos os casos se prevê que os caudais de emissão de poluentes continuem a ser inferiores aos limiares 
mássicos mínimos estabelecidos na Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro, e ainda que as concentrações 
de poluentes sejam inferiores aos VLE estabelecidos na Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho. 

Para avaliar os impactes destes aumentos significativos das emissões no EIA, no ar ambiente da 
envolvente às fábricas, procedeu-se à modelação das concentrações dos poluentes relevantes definidos 
na legislação da qualidade do ar. Foi usado o modelo TAPM e os dados meteorológicos de 2004 para 
modelar a situação de referência e a situação no ano de cruzeiro. Como concentrações de fundo foram 
usadas as concentrações médias das estações de fundo existentes na envolvente. 

A modelação da distribuição das concentrações resultantes das emissões do projeto, revelou que o 
impacte das emissões apenas se faz sentir na envolvente próxima das fábricas não se esperando que 
sejam atingidos os recetores sensíveis mais próximos da instalação industrial. Apesar de se prever um 
aumento muito considerável das emissões (entre 107% e 956%), os impactes para a qualidade do ar 
junto aos recetores sensíveis mais próximos do presente projeto esperam-se muito pouco significativos. 
Nos locais onde se esperam as máximas concentrações (dentro do complexo da Sapec) o aumento das 
concentrações futuras, face à situação de referência, é de: 0,4 µg/m3 na média anual e de 5 µg/m3 do 
máximo horário do ano de NO2; 1 µg/m3 na média anual de NOx; 1,4 µg/m3 na média anual e de 
3,7 µg/m3 no máximo média diária do ano de PM10 e 1 µg/m3 do máximo octo-horário do ano de CO. 

 

B. Conclusão 
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Face ao exposto, conclui-se que os impactes para a qualidade do ar resultantes do presente projeto 
esperam-se negativos, uma vez que conduzem a grande aumento nas emissões de poluentes 
atmosféricos face à situação atual, mas pouco significativos, uma vez que de acordo com a modelação da 
dispersão de poluentes efetuada, o aumento na concentrações dos poluentes atmosféricos no ar 
ambiente apenas se fará sentir junto ao parque, não se prevendo que atinja os recetores sensíveis mais 
próximos (situados 1300 m a norte e noroeste da instalação). 

B.1. Medidas de minimização 

Fase de construção 

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

 Implementação de técnicas e equipamentos adequados à minimização da emissão de poeiras. 
 Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

Fase de exploração 

 Manter o controlo da perda de carga dos filtros de mangas e implementar a medida nos novos 
equipamentos. 

 Maximização da utilização de transporte ferroviário no percurso porto de Sines/estabelecimento 
quer no aprovisionamento de matérias- primas quer na exportação de produtos acabados. 

 

6.7. AMBIENTE SONORO 

Não tendo sido detetadas lacunas ou incorreções de relevo no EIA, considera-se de corroborar as suas 
conclusões, segundo as quais não são identificados impactes negativos significativos na componente 
Ruído associados ao projeto. Em síntese, em cada fase o EIA refere o que seguida se sistematiza. 

A. Situação de referência 

O estudo acústico elaborado incluiu a produção de um mapa de ruído particular (Anexo IV.1.9) assim 
como uma avaliação do grau de incomodidade sonora e dos limites de exposição associados ao 
funcionamento do estabelecimento (Anexo A). 

Os resultados obtidos a partir dos valores medidos apresentam-se conformes aos limites estabelecidos no 
Regulamento Geral do Ruído, junto do recetor sensível mais próximo do estabelecimento – na localidade 
de Praias do Sado, a cerca de 1300 m (o ruído da SAPEC é aí inaudível). 

Por outro lado, o mapa de ruído permitiu verificar que o ambiente sonoro não sofre qualquer influência 
do ruído proveniente do estabelecimento, a distâncias superiores a 500 m (foi calculado um ruído 
particular de cerca de 20 dB(A) no recetor sensível de Praias Sado). 

B. Avaliação de impactes 

Na fase de exploração, tendo por base os resultados do estudo acústico realizado e apesar do aumento 
da capacidade de produção e da instalação de equipamentos adicionais, nomeadamente as torres de 
secagem - equipamento com emissões sonoras mais elevadas - foi verificado que o valor previsto para o 
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pós-projeto não gerará impacte negativo na ocupação sensível mais próxima - a localidade das Praias do 
Sado [foi estimado um incremento de 6 dB(A) no ruído particular no pós projeto, o que mesmo assim 
continua a situá-lo 14 dB(A) abaixo do ruído residual]. 

Em relação ao ruído associado ao incremento da circulação rodoviária de camiões para abastecimento de 
matérias-primas e expedição de produtos acabados, não é considerado significativo tendo em conta o 
tráfego que atualmente se verifica nas vias de acesso circundantes ao estabelecimento, nomeadamente 
na EN 10-4. 

Os impactes cumulativos são considerados pouco significativos, tendo sido avaliados considerando o 
funcionamento do estabelecimento SAPEC Agro Enxofres. 

Assim, os potenciais impactes negativos que possam vir a ocorrer são considerados de baixa magnitude e 
pouco significativos. 

C. Medidas de minimização 

São indicadas medidas de minimização para o ambiente sonoro, na pág. 402 do EIA, que deverão ser 
implementadas. 

 

6.8. PATRIMÓNIO CULTURAL 

A. Situação de referência 

No que se refere ao Património Cultural, nomeadamente Arqueológico, foram efetuados os trabalhos 
arqueológicos em conformidade com as orientações da DGPC, tendo-se procedido à recolha documental e 
à execução dos trabalhos de campo, que tiveram duas fases. 

O Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos, que foi revisto na fase de análise de conformidade, integra 
como anexo o EIA (Anexo IV, 2.1 - Relatório do Património Cultural). 

Foi definida uma área de incidência direta do projeto correspondente a todos os novos edifícios e 
estruturas a serem integrados na fábrica e os terrenos adjacentes, que poderão vir a sofrer impactes 
encontrando-se representada na 8.5 Carta de Visibilidade do Solo, com a indicação das áreas de 
intervenção do projeto e indicação da localização das futuras construções. A área de incidência indireta 
foi definida como a área total do Parque Industrial SAPEC Bay, cujas primeiras instalações remontarão a 
1925. 

Foram efetuados trabalhos de campo que envolveram a prospeção sistemática de toda a área de 
incidência direta do projeto, nomeadamente da área a ocupar pelas torres de secagem (853,73 m2), onde 
serão retiradas 374,11 m3 de terras, e da instalação de liquefação, que ocupará uma área de 88,68 m2 e 
envolverá a movimentação de terras num volume de 6,22 m3. 

Tendo em vista a ponderação e possibilidade da existência de vestígios arqueológicos, quer ocultos nos 
níveis sedimentares sob os pavimentos, quer integrados na sequência estratigráfica visível no perfil do 
talude, foi realizada uma nova prospeção por arqueólogo especialista em pré-história antiga, trabalhos 
que permitiram identificar a 58 m para norte das torres de secagem uma ocorrência patrimonial 
(Sapec 2), mancha de dispersão com alguns materiais líticos em jaspe verde, conjunto que deverá estar 
inserido numa cronologia do Paleolítico Médio, analisada e avaliada no Relatório e que levou em 
consonância com os achados, à proposta de medidas de minimização específicas. 
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Refira-se que na envolvente do projeto, situado na área estuarina do Sado, são conhecidas ocupações 
que atestam a ocupação do território desde a pré-história, como o habitat neolítico da Nova Fábrica de 
Papel de Setúbal 2 (CNS 30945). 

Destaca-se ainda a relevância económica que o Sado teve na antiguidade clássica, de que é principal 
evidência a estação arqueológica de Tróia (CNS 2), situada na margem esquerda do rio Sado, frente a 
Setúbal, e que «constitui um importante centro fabril de salga de peixe de época romana» fundado na 
primeira metade do século I d. C. e que se manteve em laboração até meados do século V. Refira-se o 
respetivo «porto lusitano-romano» (CNS 23287) é relacionável «com o Fundão de Tróia, fundeadouro 
profundo e sítio detentor de muito espólio submerso relacionado com a permanência de embarcações 
fundeadas». 

Dos antecedentes conhecidos na área envolvente ao projeto, encontra-se referenciado o sítio 
arqueológico Horto da Sapec (CNS 12137) que posteriormente veio a ser escavado bem como «uma área 
de sensibilidade arqueológica que não foi alvo de registo ou inventário» e que se situará no «local onde 
hoje se encontra localizado o nó de ligação da EN10-8 à EN10-4». De acordo com a informação constante 
no Endovélico os trabalhos efetuados no primeiro sítio «não confirmaram a existência no local de uma 
ocupação humana in situ» tendo sido recolhido espólio «constituído apenas por líticos, encontrava-se 
numa camada de cascalheira fluvio-coluvionar» com uma densidade média «de 7 peças por m3 de 
sedimento» atribuíveis ao «Paleolítico Médio com eventuais prolongamentos temporais». 

Ainda na área envolvente encontram-se igualmente inventariados vestígios de cetárias (tanques de salga) 
que integrariam complexos fabris romanos de elaboração de conservas e preparados piscícolas, caso da 
Senhora da Graça (CNS 5546), Moinho Novo (CNS 5547) e Ponta da Areia (CNS 5548). 

B. Avaliação de impactes e medidas de minimização 

De acordo com a informação disponibilizada EIA – nomeadamente no Anexo IV, 2.1 - Relatório do 
Património Cultural – verifica-se no ponto «1.2. Caracterização do Projeto», pp. 4-8, que podem ser 
considerados dois tipos de intervenções impactantes: reutilização de uma área com construções 
preexistentes; implantação de novas edificações, correspondendo estas últimas às Torres de Secagem 4, 
5 e 6 e à unidade de liquefação. Serão utilizados os acessos existentes no parque industrial e apenas as 
ligações necessárias aos ramais principais, para serventia do armazém, implicarão a colocação de novas 
infraestruturas. Refira-se que durante a visita da CA ao local se verificou que a Torre de Secagem 4 já se 
encontrava construída. 

Relativamente ao valor patrimonial da ocorrência arqueológica identificada pelo EIA, Sapec 2, foi avaliada 
a mesma possui com uma significância média. 

Quanto à avaliação de impactes considera o EIA que pela sua localização face ao projeto, que «um 
eventual sítio arqueológico existente ao nível do subsolo é passível de sofrer impactes indiretos 
negativos». 

Propõe assim o acompanhamento arqueológico da obra «durante os trabalhos previstos ou não 
projetados que impliquem a remoção e o revolvimento do terreno e a escavação no solo e no subsolo», 
podendo resultar dos trabalhos de acompanhamento arqueológico, outras medidas de minimização. O EIA 
considera como sensível a área situada junto ao talude, onde preconiza que em caso de trabalhos deverá 
«ser alvo de acompanhamento por arqueólogo especialista em Pré-História». Preconiza igualmente que 
caso venham a ser identificados no âmbito do acompanhamento materiais líticos que os mesmo e os 
respetivos contextos deverão ser avaliados por «arqueólogo especialista». 
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O EIA considera ainda que caso de no decurso da obra venham a ser identificados novos elementos 
patrimoniais que os mesmos sejam avaliados, e tanto quanto possível, conservados in situ, 
nomeadamente através da sua delimitação e sinalização. 

Concorda-se na generalidade com as medidas preconizadas no âmbito do EIA, que no entanto deverão 
ser complementadas ou objeto de alguns acertos na sua redação. 

B.1. Medidas de minimização a cumprir 

Os potenciais impactes gerados por este projeto deverão ser genericamente minimizáveis uma vez 
cumpridas as medidas de minimização cautelares, que seguidamente se enunciam. 

˃ Em sede de licenciamento 

Deverá ser entregue comprovativo da autorização concedida pela tutela do património cultural para a 
realização dos trabalhos de acompanhamento arqueológico da fase de construção do projeto. 

˃ Fase de construção 
 Deverá ser efetuado o Acompanhamento Arqueológico integral de todas as operações que 

impliquem movimentações de terras (remoção e o revolvimento do solo, como a desmatação, 
decapagens superficiais, preparação e regularização do terreno e a escavação no solo e subsolo, 
depósitos e empréstimos de inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação de 
estaleiros. 

 O Acompanhamento Arqueológico deverá ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que 
uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as 
frentes. A equipa deverá integrar um arqueólogo especialista em pré-história antiga. 

 Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico poderão determinar a adoção de 
medidas de minimização específicas como o registo documental, sondagens, escavações 
arqueológicas, entre outras. 

 As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do acompanhamento 
arqueológico da obra deverão, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor 
patrimonial ser conservadas in situ, através de delimitação e sinalização, de tal forma que não se 
degrade o seu estado de conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo. 

 Os achados móveis efetuados no decurso do Acompanhamento Arqueológico deverão ser 
colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

C. Conclusão 

Deste modo, e de acordo com o acima exposto, da análise do fator ambiental Património Cultural, 
incluindo o Património Arqueológico, considera-se que estão reunidos os elementos indispensáveis para 
emissão de parecer favorável condicionado a este Projeto, nomeadamente à implementação das medidas 
de minimização acima mencionadas. 
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6.9. ANÁLISE DE RISCO 

A. Identificação, seleção e análise dos possíveis cenários de acidente 

Em termos de análise de risco, e em conformidade com as orientações da APA, transmitida através do 
ofício S3625-201407-DAIA.DPP, de 14.07.2014, e que consta do Anexo V.4.1 do EIA, foi considerado 
como situação de referência para efeitos de caraterização do ambiente afetado pelo projeto, as 
instalações produtivas e de armazenagem situadas na ZIP do estabelecimento da SAPEC Agro, 
nomeadamente: a Fábrica de Inseticidas/Fungicidas; a Torre de Secagem 3, a funcionar em associação 
com a Fábrica de Inseticidas/Fungicidas; a Fábrica de Herbicidas, que inclui as instalações do Glifosato; o 
armazém S4, situado no mesmo edifício da Fábrica de Herbicidas; o armazém S1; os parques, telheiros e 
tanques de armazenagem; e, ainda, o armazém S2/S3, que já se encontrava avaliado. 

Nesse referido ofício, foi transmitido que a análise de risco do projeto deveria incidir apenas sobre as três 
novas torres de secagem, e que se aceitava que não fosse efetuada uma análise de risco para a 
ampliação da capacidade de algumas instalações existentes e para as novas instalações de processo 
(transformação polimórfica de sulcotriona técnica e epimerização e purificação de substâncias ativas para 
uso veterinário), por não serem consideradas relevantes.  

Como o proponente decidiu, posteriormente, que pretendia instalar uma Unidade de Liquefação de 
Clorpirifos e passar a utilizar para fabrico de sulfonilureias as instalações piloto de líquidos e sólidos, 
sendo que esta última já tinha sido objeto de uma Avaliação de Compatibilidade de Localização, 
conjuntamente com o Armazém S2/S3, tendo sido aprovada, aceita-se que a análise de risco incida sobre 
as três novas Torres de Secagem, a nova Unidade de Liquefação de Clorpirifos e a Instalação Piloto de 
Líquidos/Sulfonilureias. 

Embora os elementos necessários à caraterização da situação de referência já tenham sido apresentados 
à APA, foi sugerido que fosse utilizado um modelo mais adequado para analisar as consequências dos 
cenários estudados, uma vez que os resultados obtidos foram considerados demasiado conservadores. 
Salienta-se que o proponente acolheu a sugestão da APA, tendo utilizado o modelo Warehouse Fire, para 
analisar os efeitos quer da situação de referência quer da situação pós-projeto. 

Substâncias perigosas 

Para efeitos de uma avaliação de risco de acidentes graves associados ao estabelecimento, considera-se 
fundamental a caraterização das substâncias perigosas presentes, que constituem as substâncias ativas 
utilizadas no fabrico dos produtos e os produtos acabados. 

De acordo com a informação constante da Tabela 1, onde são apresentadas, entre outros elementos, as 
quantidades máximas de substâncias perigosas e respetiva classificação de perigosidade, verifica-se que à 
exceção da Unidade de Liquefação, em que a substância a processar (Clorpirifos 97%) pertence à 
categoria Seveso 2, tóxica por ingestão, e à categoria 9i, muito tóxica para os organismos aquáticos, as 
outras substâncias perigosas presentes são exclusivamente das categorias 9i e 9ii. 

No cálculo das quantidades máximas de substâncias perigosas, foi assumido o pressuposto que poderiam 
estar presentes simultaneamente na forma de matérias-primas, produtos acabados e produtos em curso 
de fabrico, tal como se encontra especificado na tabela. 
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Tabela 1 – Substâncias perigosas 

Identificação da 
Substância Perigosa 

Estado 
físico 

Frase de 
risco 

Substância 
Designada/ 
Categoria Seveso  

Quantidade 
(kg) 

Localização/ 
Zona do 
estabelecime
nto 

Trineo WG (produto) 
 

Tebuconazole 
(substância ativa) 
 

Torero WG Advance 
(produto) 

Mancozebe/Cimoxanilo 
(substâncias ativas) 

sólido N; 
R51/53 

9ii          7680 a) 
 

2400 b) 
 
 

3000 c) 
 

1200 d) 
 

Torre de 
Secagem 4 

Vitep Gold WG Advance 
(produto) 
 

Folpet 95% 
Cimoxanilo 96% 
(substâncias ativas) 

 
Vitep WG Advance 
(produto) 

Folpet + Cimoxanilo 
(substâncias ativas) 

sólido N; 
R50/53 

9i 7680 a) 
 

2400 b) 
 

3000 c) 
 

1200 d) 

Torre de 
Secagem 6 

Metribuzina 70% WG 
(produto) 
 

Metribuzina 95% 
(substância ativa) 

sólido N; 
R50/53 

9i 7680 a) 
2400 b) 
3000 c) 

1200 d) 

Torre de 
Secagem 5 

 

Clorpirifos 97% sólido T; R25  
N; 
R50/53 

2 
9i 

17 280 
 (6 x 200 l) 

Unidade de 
Liquefação 
de Clorpirifos 

Nico M (produto) 
Nicosulfurão 
(substância ativa) 

 
 
Nicoter (produto) 

Nicosulfurão 
Terbutilazina 
(substâncias ativas) 

líquido 
sólido 
 
 
 
líquido 
sólido 
sólido 

N;  
R 50/53 
 
 
 
 
N; 
R50/53 

9i 
 
 
 
 
 

9i 

 
122 f) 

2674 g) 
 
 

         2674 e) 
57 f) 

2857 g) 

Unidade de 
sulfonilureias 
líquidas 

 
Notas: a)matérias-primas em suspensão; b) quantidade máxima de sólidos; c) produtos acabados a granel; d) finos em 
curso de produção; e)matérias-primas em fase líquida; f)matérias-primas em fase sólida; g)produtos em curso de 
fabrico e acabados a granel ou embalados. 
 

Identificação de fatores de risco 

Como fontes internas de perigo que podem estar na origem de um acidente grave, foi indicado a 
presença de substâncias perigosas, que se encontram como matérias-primas, produtos em curso de 
fabrico e produtos acabados, que sendo objeto das operações de armazenagem, 
manipulação/processamento e transporte interno, podem ser libertadas por perda de confinamento das 
embalagens ou de equipamentos de processo. 

Para além das substâncias perigosas, foram apontados outros fatores que constituem só por si fontes de 
perigos, como sejam por exemplo os depósitos sob pressão (ar comprimido, gerador de vapor), as 
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instalações elétricas, a rede de gás natural e os trabalhos de manutenção ou montagem, quando 
envolvem a produção de chama, que podem dar origem a incêndios e explosões. 

No que se refere às fontes de perigo externas, foram apontadas e analisadas, entre outras, as seguintes: 

 Vias rodoviárias do Parque Industrial, onde circulam diariamente um elevado número veículos 
pesados que transportam substâncias perigosas e que podem estar na origem de um acidente 
rodoviário que pode causar fuga ou derrame de substâncias inflamáveis ou a libertação de gases 
tóxicos. No entanto, se for tido em consideração a distância das vias a que se encontram as 
instalações em avaliação, a direção dos ventos predominantes e a existência de barreiras físicas, foi 
considerado no estudo que a probabilidade dessas ocorrências terem efeitos nessas instalações é 
reduzida. Apenas a Unidade da Sulfonilureias apresenta uma maior vulnerabilidade, por se 
encontrar a cerca de 85 metros da principal via de entrada no Parque Industrial; 

 Vias ferroviárias, através das quais são transportadas amoníaco e adubos contendo nitratos, com 
possível ocorrência de incêndio, em resultado de colisão entre composições. Contudo, dada a 
distância a que essas vias se encontram das unidades em estudo e a existência de barreiras físicas, 
não é de considerar que essas ocorrências possam ter efeitos sobre essas unidades; 

 Aeródromos e bases aéreas localizadas na Península de Setúbal, que podem contribuir para a 
ocorrência de um acidente grave, por aumento do risco da queda de aeronaves. No entanto, 
atendendo às distâncias a que estas infraestruturas se encontram das instalações da SAPEC Agro, 
poderá considerar-se que não trazem um risco acrescido de queda de aeronaves; 

 Estabelecimentos industriais vizinhos, cujos potenciais riscos são explosões, incêndios e/ou 
emissões de gases inflamáveis ou tóxicos. No entanto, é expetável em caso de se verificarem essas 
ocorrências, que não haja repercussões ao nível da perda de controlo dos processos, para além dos 
efeitos sobre os trabalhadores; 

 Riscos naturais, dos quais os mais relevantes são os sismos, que poderão provocar o colapso 
estrutural dos edifícios, seguido da perda de confinamento catastrófica dos produtos presentes nas 
instalações e consequente ocorrência de incêndios e ou explosões, dispersão para o exterior dos 
produtos tóxicos e contaminação do meio hídrico; 

 Áreas vegetais no perímetro interno do Parque Industrial, que em caso de deflagração de incêndio 
podem constituir um meio de propagação do incêndio. As instalações em avaliação apresentam 
alguma vulnerabilidade, uma vez que a Unidade de Sulfonilureias se localiza numa zona arborizada 
e na envolvente norte-noroeste das Torres de Secagem e da Unidade de Liquefação existe uma 
zona arbustiva; 

 Riscos sociais, onde se incluem intrusões e/ou roubos, ameaças de bomba, fogo posto e outras 
ações de sabotagem, que podem estar na origem de acidentes com graves consequências. No 
entanto, pelo facto das instalações da SAPEC Agro estarem equipadas com sistemas de vídeo 
vigilância e serem realizadas rondas noturnas e aos fins-de-semana, torna-as menos vulneráveis a 
este tipo de intervenções. 

Com a finalidade de identificar os perigos existentes no estabelecimento foi efetuada uma análise 
histórica de acidentes ocorridos na SAPEC Agro e em outras instalações similares de armazenagem e 
produção de produtos fitofarmacêuticos, com recurso às bases de dados da Major Accident Reporting 
System (MARS – EU) e Control of Major Accident Hazards (COMAH – UK). Da análise efetuada, 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2816 
 

Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro 49 

Projeto de Execução 

nomeadamente das causas e circunstâncias de ocorrência, foi concluído que os principais riscos são de 
incêndio, com libertação de gases tóxicos para a atmosfera e contaminação de cursos de água em 
resultado da perda de confinamento de águas de combate a incêndio. 

Análise preliminar de riscos e identificação de possíveis cenários de acidente 

Foi apresentado o resultado de uma análise preliminar de riscos efetuada às instalações e atividades 
objeto de avaliação, a qual foi complementada com uma metodologia de avaliação de riscos baseada 
numa análise FMEA (Failure Mode and Event Analysis), que inclui uma análise do modo de falha (árvore 
de falhas) que podem conduzir a um evento iniciador e a análise dos potenciais eventos subsequentes 
(árvore de eventos). 

Para a definição das árvores de falhas foram identificadas as causas, ou seja as ocorrências que podem 
conduzir a um evento iniciador. As frequências das causas foram obtidas a partir da literatura, 
nomeadamente o Purple Book e ajustadas às condições concretas das operações. Seguidamente, foram 
identificados os eventos subsequentes (fenómenos perigosos) e a respetiva probabilidade de ocorrência, 
obtendo-se os valores de frequência para os cenários de acidente. Os resultados da aplicação da 
metodologia revista foram apresentados nos Anexos B.5.1. do EIA – Elementos Adicionais, onde estão 
identificados os eventos iniciadores, as respetivas causas e condições, e os fenómenos perigosos que lhes 
estão associados, bem como as respetivas frequências/probabilidades. 

Seleção de possíveis cenários de acidente 

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». Deste modo, opta-se normalmente 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: 

 Emissão para a atmosfera de produtos tóxicos na sequência de incêndio na Torre de Secagem - 
6,05 x 10 -6/ano 

 Emissão para a atmosfera de produtos tóxicos na sequência de incêndio na Unidade de 
Sulfonilureias Líquidas - 6,05 x 10 -6/ano 

 Descarga no meio aquático de substâncias tóxicas para os organismos aquáticos, na sequência 
da libertação de águas de combate a incêndios na Unidade de Sulfonilureias - 2,98 x 10 -6/ano 

Avaliação de consequências 

Para determinar as consequências resultantes dos cenários de acidentes considerados, o operador 
procedeu à sua modelação, utilizando a versão 6.7 do software PHAST Professional da DNV_GL, o qual 
dispõe de um módulo específico (Warehouse Fire) para modelação da dispersão das nuvens tóxicas 
resultantes de incêndios em armazéns e cálculo de consequências em termos de toxicidade. Foi, ainda, 
usada a opção PGS-15 do software que a partir da composição do material de referência presente em 
cada instalação, das dimensões dos armazéns (ou unidades de processo), do sistema de combate a 
incêndio (existente ou a instalar), do método de fecho de potas (manual ou automático), gera 
automaticamente um conjunto de sub-cenários (áreas de incêndio, duração do incêndio e condição portas 
fechadas ou abertas). 
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De modo a ser possível a comparação dos efeitos, foi feita a modelação dos cenários para a situação de 
referência e para a situação com projeto, tendo sido considerada a temperatura de 20º C, a velocidade 
do vento de 5 m/s e a classe de estabilidade D. Foram sistematizadas, em tabelas, as distâncias para a 
dose equivalente a ERPG 1, 2 e 3, de acordo com os relatórios das simulações, cujas versões revistas 
foram apresentado nos Anexo B.5.3. do EIA – Elementos Adicionais. 

A partir dos alcances de cada sub-cenário, foram selecionados os mais prováveis, determinados pelo 
software, cujas estimativas de alcances constam das tabelas 2 e 3, respetivamente para a situação atual 
(pré projeto) e para a situação pós-projeto. 

 

Tabela 2 – Estimativa dos alcances para os cenários de acidente selecionados para a situação atual - 
distâncias máximas (m) dos efeitos para a dose equivalente a ERPG 2 e a ERPG 3 

Cenários de acidente 
Dose Tóxica 

ERPG 2 ERPG 3 

Armazém S1 251 (1) 

Fábrica de Inseticidas e Fungicidas 2186 822 

Fábrica de Herbicidas/Armazém S4 1513 568 

Torre de Secagem 3 189 (1) 

Armazém S2/S3 309 (1) 

IP Sólidos WG /Unidade de Sulfonilureias Sólidas 942 358 

(1) Sem resultados para este valor de dose tóxica equivalente, de acordo com os resultados do modelo 
utilizado 

 

 

Tabela 3 – Estimativa dos alcances para os cenários de acidente selecionados para a situação pós-projeto 
- distâncias máximas (m) dos efeitos para a dose equivalente a ERPG2 2 e a ERPG 3 

Cenários de acidente 
Dose Tóxica 

ERPG 2 ERPG 3 

Armazém S1 251 (1) 

Fábrica de Inseticidas e Fungicidas 2186 822 

Fábrica de Herbicidas/Armazém S4 1513 568 

Torre de Secagem 3 189 (1) 

Armazém S2/S3 309 (1) 

Torre de Secagem 4 (1) (1) 

Torre de Secagem 5 (1) (1) 

Torre de Secagem 6 (1) (1) 

IP Sólidos WG /Unidade de Sulfonilureias Sólidas 942 358 

IP Líquidos/Unidade de Sulfonilureias Líquidas 354 193 

(1) Sem resultados para este valor de dose tóxica equivalente, de acordo com os resultados do modelo 
utilizado 

 

Relativamente às consequências do cenário de descarga no meio aquático de substâncias tóxicas para os 
organismos aquáticos, não foi apresentada a revisão da análise no EIA – Elementos Adicionais, na 
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sequência da revisão da metodologia que determinou que o cenário de “descarga no meio aquático de 
substâncias tóxicas para os organismos aquáticos na sequência de libertação catastrófica”, inicialmente 
considerado no EIA, fosse substituído pelo de “descarga no meio aquático de substâncias tóxicas para os 
organismos aquáticos na sequência de perda de confinamento de águas de incêndio”. 

No entanto, o proponente considera que em caso de derrame, é fundamental fazer a sua contenção 
numa fase inicial, de modo a reduzir as áreas afetadas e a minimizar as medidas de recuperação 
ambiental. 

B. Determinação das zonas de perigosidade 

Tendo por base os resultados apresentados nas tabelas 2 e 3, foram representadas em planta, as 
distâncias até onde se estima que se façam sentir os efeitos letais e os efeitos irreversíveis na saúde 
humana, associadas a cada instalação. A partir da conjugação dessas distâncias, foram obtidas as zonas 
de perigosidade associadas ao estabelecimento, para a situação atual e para a situação pós-projeto. Quer 
a zona de letalidade (ZP1) quer a zona de efeitos irreversíveis na saúde humana (ZP2), foram 
determinadas pelos alcances da nuvem tóxica resultante de ocorrência de incêndio na Fábrica de 
Inseticidas e Fungicidas, respetivamente 822 m e 2186 m. 

Analisando as plantas apresentadas, e comparando as zonas de perigosidade para a situação de 
referência e para a situação pós-projeto, conclui-se que não se verifica alteração quer para a zona de 
letalidade quer para a zona de efeitos irreversíveis na saúde humana. 

C. Caraterização da vulnerabilidade da envolvente 

O Parque Industrial SAPEC Bay localiza-se junto da Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES), a qual 
se insere em diversas redes internacionais de conservação da natureza. De acordo com a Planta de 
Condicionantes do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Sado, verifica-se que o local 
de implantação do projeto encontra-se fora da área integrada na RNES, embora o limite do 
estabelecimento, a norte, se encontre a menos de 500 m dessa área sensível. 

De acordo com a Planta de Ordenamento atualizada do PDM de Setúbal, a Zona Industrial Principal e a 
Zona das IP de Sulfonilureias estão localizadas em espaço classificada como Espaço Industrial Existente 
I1, ao qual se aplicam os artigos 46.º a 48.º do Regulamento do PDM. No entanto, a norte do 
estabelecimento, a cerca de 1500 m, está localizada a povoação de Praias do Sado. 

De acordo com as Plantas de Condicionantes não existem, na área de intervenção do projeto, 
condicionalismos, no que diz respeito à RAN, à REN ou a outras servidões e restrições de utilidade 
pública. 

D. Conclusão 

Para se concluir sobre a compatibilidade de localização da alteração do estabelecimento, foram tidos em 
consideração os elementos disponibilizados pelo operador, nomeadamente os alcances dos efeitos 
resultantes dos cenários de acidentes, as medidas de 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 ambas determinadas pelo alcance da nuvem tóxica 
resultante do cenário de ocorrência de incêndio na Fábrica de Inseticidas e Fungicidas, respetivamente 
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822 m e 2186 m, uma vez que os efeitos dos outros cenários estudados, que constam das tabelas 2 e 3, 
estão incluídos nas zonas de perigosidade definidas por aquele cenário. 

Em resultado da análise dessas distâncias, verifica-se que as zonas de perigosidade do estabelecimento 
ultrapassam as áreas do território com uso industrial e atingem áreas ambientalmente sensíveis e áreas 
de uso habitacional. 

No entanto, atendendo a que a alteração do estabelecimento, objeto do presente parecer, não configura 
uma «alteração substancial» na aceção da alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de 
julho, na sua atual redação, e que as áreas até onde se fazem sentir os efeitos dos cenários na situação 
pós-projeto ficam compreendidos dentro das áreas dos efeitos na situação atual, pode concluir-se que o 
projeto de alteração não irá implicar um aumento do risco do estabelecimento. Refira-se, ainda, que os 
alcances dos cenários estudados das alterações, relativos à emissão para a atmosfera de produtos tóxicos 
na sequência de incêndio na Unidade de Sulfonilureias Líquidas ao incêndio (354 m e 193 m) não atingem 
elementos de uso sensível construídos na envolvente. 

No que diz respeito às consequências sobre o ambiente, e de acordo com a descrição do 
estabelecimento, é expetável que em caso de incêndio na Unidade de Sulfonilureias, as águas de 
combate ao incêndio fiquem contidas no interior das instalações ou na sua envolvente próxima, devido à 
construção de diques centrados nas valetas de drenagem. No caso dessas águas entrarem na rede de 
pluviais, pode considerar-se que as consequências em termos de contaminação do Estuário do Sado 
seriam limitadas, tendo em consideração as quantidades envolvidas de substâncias perigosas. 

Assim, e com base na análise efetuada, pode concluir-se pela viabilidade do projeto de ampliação do 
estabelecimento, no que concerne ao risco de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas, desde 
que sejam implementadas as medidas de prevenção, mitigação e contenção previstas. 

Sem prejuízo das conclusões, deverá ser solicitado ao operador, uma descrição do sistema de combate a 
incêndio existente ou previsto na Unidade de Sulfonilureias e a apresentação de um procedimento 
relativamente à construção dos diques centrados na valeta, para conter as águas de extinção de incêndio 
no perímetro da zona dessa unidade. 

 

6.10. 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 aplicação das Melhores Técnicas 
Disponíveis (MTD) previstas nos documentos de referência (BREF - Best Available 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: 
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 Adotar as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), listadas nos documentos de referência aplicáveis 
à instalação, nomeadamente: 

 Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine 
Chemicals – BREF OFC; 

 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 the General Principal of Monitoring – BREF MON. 

 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 Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) 
considera que o projeto reúne condições para a emissão de parecer favorável, devendo ser 
implementadas as medidas de minimização previstas no EIA, apontando ainda um conjunto de 
aspetos adicionais de cumprimento necessário: 

Construção 
 Deverá ser implementado um Plano de Gestão Ambiental (PGA) em obra, que inclua os 

meios de prevenção e combate a incêndio, bem como de prevenção, controlo e contenção 
de qualquer descarga/derrame acidental de substâncias poluentes ou efluentes 
contaminados para o meio aquático, e que tenha em atenção, designadamente, a existência 
da atividade aquícola desenvolvida na área a jusante do projeto. Na eventualidade de se 
verificar algum tipo de contaminação, deverão ser implementadas as medidas previstas no 
PGA que contemplem o controlo de derrames e de efluentes contaminados, devendo estes 
enviados para tratamento por operador autorizado. 

 Em situações acidentais com potencial de contaminação das águas pluviais, nomeadamente 
ocorrência de derrame juntamente com ocorrência de precipitação, essas águas deverão ser 
armazenadas e posteriormente tratadas por operador autorizado. 

 Aquando da realização de trabalhos que envolvam a movimentação de solos, as primeiras 
precipitações deverão ser desviadas para as bacias de contenção e realizada amostragem de 
acordo com o plano de monitorização. Na eventualidade de se verificar algum tipo de 
contaminação, deverão ser implementadas as medidas previstas no PGA que contemplem o 
controlo de caudais pluviais escoados nas áreas intervencionadas, devendo essas águas 
enviadas para tratamento por operador autorizado. 

 Deverá ser construída bacia de retenção adicional com maior capacidade que a bacia 
existente de 1 000 m3, com o objetivo de disponibilizar maior capacidade e assim poder fazer 
face ao tempo de espera dos resultados das análises e/ou situações de precipitação intensa. 

 Qualquer eventual descarga dos reservatórios de águas pluviais deverá ser precedida de 
monitorização com vista a aferir a necessidade de tratamento do efluente. 

Exploração 
 Deverá ser assegurada a implementação/manutenção das medidas de prevenção e combate 

a incêndio, bem como de prevenção, controlo e contenção de derrames acidentais de 
substâncias poluentes e efluentes contaminados para o meio aquático, tendo em atenção, 
designadamente a existência da atividade aquícola desenvolvida na área a jusante do 
projeto. Em situações acidentais com potencial de contaminação das águas pluviais, 
nomeadamente ocorrência de um derrame juntamente com ocorrência de precipitação, as 
águas pluviais deverão ser armazenadas e posteriormente tratadas por operador autorizado. 

 Deverá ser implementada a recolha e encaminhamento da primeira fração das águas da 
chuva para as bacias de retenção. Em complemento ao plano de monitorização de águas 
pluviais existente, as referidas águas deverão ser objeto de análise e sempre que se 
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verifique algum tipo de contaminação deverão ser encaminhadas para tratamento por 
operador autorizado. 

 Qualquer eventual descarga dos reservatórios de águas pluviais deverá ser precedida de 
monitorização com vista a aferir a necessidade de tratamento do efluente. 

 Deverá ser realizado estudo de monitorização ao longo da rede de drenagem interna de 
águas residuais, com vista à identificação dos eventuais pontos de contaminação que 
justifiquem os incumprimentos que têm vindo a ser detetados. Uma vez identificado o 
problema, deverá ser definida uma solução que garanta o cumprimento dos limites de 
emissão estabelecidos na licença de descarga no coletor de águas domésticas e industriais 
da SAPEC Bay. 

Desativação 
 Deverá ser implementado um PGA, que inclua os meios de prevenção e combate a incêndio, 

bem como de prevenção e controlo de qualquer descarga/derrame acidental de substâncias 
poluentes ou efluentes contaminados para o meio aquático, e que tenha em atenção, 
designadamente, a existência da atividade aquícola desenvolvida na área a jusante do 
projeto. Na eventualidade de se verificar algum tipo de contaminação, deverão ser 
implementadas as medidas previstas no PGA que contemplem o controlo de derrames e de 
efluentes contaminados, sendo estes enviados para tratamento por operador autorizado. 

 Qualquer eventual descarga dos reservatórios de águas pluviais deverá ser precedida de 
monitorização com vista a aferir a necessidade de tratamento do efluente. 

 O Departamento de Resíduos/Divisão de Responsabilidade Ambiental e Solos 
Contaminados (DRES/DRASC), que integra a APA, I.P., refere que o EIA não apresenta estudo 
de caracterização da qualidade do solo, que, considerando a informação veiculada, se afigura 
poder estar contaminado. Deste modo, transmite a necessidade de realização do mencionado 
estudo. 

É referido que, face aos antecedentes do projeto relativos à necessidade de sujeição a 
procedimento de AIA e referentes ao licenciamento ambiental do estabelecimento, e 
considerando o facto de se estar perante uma unidade PCIP já em funcionamento mas ainda não 
licenciada no âmbito deste regime jurídico, o novo pedido de emissão de Licença Ambiental, 
simultâneo a esta AIA, seria o momento adequado, nos termos do regime de emissões industriais 
(REI), para a submissão do Relatório de Base constante no n.º 1 do artigo 42.º do Decreto-Lei 
n.º 127/2013, de 30 de agosto (que estabelece o REI), devendo este ter sido parte integrante do 
EIA em apreciação. 

É transmitido que: 

"Aceitam-se as conclusões do EIA no que se refere à eficácia das medidas de atuação 
previstas em caso de derrame, fuga ou outro acidente e, consequentemente, a avaliação 
e classificação dos impactes expectáveis e as medidas de minimização propostas, apesar 
de não se subscrever a afirmação relativa à não alteração da estrutura e atuais 
capacidades naturais do solo por efeitos da sua compactação e impermeabilização. 

Entende-se, apesar de tal não ser expressamente referido no EIA, que o conjunto de 
medidas, equipamentos e infraestruturas destinadas a garantir o controlo de derrames, 
fugas e águas de lavagem, e a impedir o seu contacto com a água superficial ou 
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subterrânea, como sejam a existência de pisos impermeabilizados nos vários edifícios; de 
sistema de contenção primária de derrames com muretes nos portões dos edifícios; de 
sistemas de caleiras perimetrais de drenagem de derrames e de águas de lavagem e de 
fossas/tanques de armazenagem nos edifícios e parques de armazenagem de matéria 
prima, produtos fabricados e resíduos e de bacias de contenção nos depósitos de 
matérias primas e reservatórios para retenção de águas pluviais potencialmente 
contaminadas se refletem também na diminuição do risco de contaminação do solo. 

Da leitura dos documentos integrantes do EIA constata-se a possível contaminação dos 
solos nos terrenos ocupados pelo estabelecimento da SAPEC Agro, por deposição de 
resíduos, nomeadamente cinzas de pirite, resultantes da produção de ácido sulfúrico para 
a produção de adubos fosfatados num passado não muito distante (supostamente entre 
1971 e 1994). É ainda expectável a existência de contaminação por substâncias perigosas 
destinadas ao fabrico de pesticidas e por produtos formulados (pesticidas) resultantes de 
emissões não previstas, derrames e pequenos acidentes ao longo dos muitos anos de 
funcionamento da SAPEC Agro ou das empresas/atividades industriais suas antecessoras. 

A decisão da SAPEC de enviar para tratamento como resíduo perigoso as terras sobrantes 
da escavação dos taludes para construção das torres de secagem 4, 5 e 6 e da unidade 
de liquefação, parece indiciar que parte destes solos, apesar de contaminados, serão 
utilizados em obra no local, prática que se afigura desaconselhável, por se desconhecer o 
grau de contaminação e consequentemente, o seu risco para a saúde humana. 

Ainda de acordo com o EIA, verificou-se, até às três últimas campanhas de monitorização 
semestrais, a excedência de alguns pesticidas (nomeadamente linurão) nas águas pluviais 
da ZIP relativamente às NQA para as águas, considerando a empresa que tal não 
ocorrerá de novo. Esta situação poderá ser também indiciadora de potencial 
contaminação dos solos, por arrastamento, pelo vento, de partículas de pesticidas 
depositadas nas superfícies impermeabilizadas. 

O Relatório Síntese do EIA prevê que apenas na fase de desativação do estabelecimento 
se tomem medidas para avaliar o grau de contaminação do solo e águas subterrâneas, 
tendo em consideração a legislação em vigor à data. Esta metodologia não permitirá 
garantir a rápida intervenção numa situação de possível contaminação do solo, nem 
assegurar a inexistência de risco inaceitável para a saúde humana, nomeadamente dos 
trabalhadores ou a contenção da pluma de contaminação, de forma a minimizar a 
possibilidade de alastramento e, consequentemente, a possível afetação de outros 
compartimentos ambientais. 

Atendendo às várias referências, diretas ou indiretas, a solos contaminados (deposição 
histórica de resíduos perigosos nos terrenos da SAPEC, terras sobrantes das obras de 
escavação dos taludes classificadas como contaminadas, águas pluviais historicamente 
contaminadas com pesticidas), considera-se uma lacuna importante deste EIA a não 
apresentação de uma avaliação da qualidade do solo, a consubstanciar-se no Relatório de 
Base que deveria ter sido apresentado nos termos do REI/processo de licenciamento 
PCIP. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2816 
 

Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro 57 

Projeto de Execução 

Assim, considera-se que deve ser imposto como condicionante à emissão de DIA 
favorável (...) a necessidade de realização da caracterização da qualidade atual do estado 
do solo, previamente ao início das obras de ampliação do estabelecimento industrial. 

O modelo conceptual a desenvolver deve ter em conta as potenciais fontes de 
contaminação presentes e passadas (locais de armazenamento, manuseamento, 
transporte, utilização e produção dessas substâncias), os potenciais contaminantes 
utilizados e produzidos no presente e passado no estabelecimento (substâncias, misturas 
e resíduos perigosos) e suas vias de migração e os potenciais recetores e respetivas vias 
de exposição, bem como outra informação considerada relevante. 

O plano de amostragem deve conter informação relativa ao programa analítico 
(parâmetros a analisar, métodos analíticos e respetivos limites de quantificação), à 
densidade da malha de amostragem (número e distribuição espacial dos pontos de 
amostragem, em planta à escala adequada), ao número e tipo de amostras e 
profundidades de recolha, para além de outra informação que seja considerada relevante. 

As concentrações dos contaminantes presentes no solo, a obter nesta caracterização, 
deverão ser comparadas com valores de referência constantes das Normas de Ontário 
(Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use Under Part XV.1 of the 
Environmental Protection Act, April 15). Para contaminates não constantes destas 
Normas, deverá o operador recorrer a outra legislação, como sejam as Normas 
Holandesas ou outra internacionalmente reconhecida, a submeter a validação por esta 
Agência. 

A confirmar-se a suspeita de potencial contaminação do solo, a utilização dos resultados 
constantes do Relatório de Base como o referencial do estado de contaminação do local 
deverá ser objeto de ponderação, em razão da imputabilidade da responsabilidade ao 
atual operador, a um anterior operador integrado no grupo SAPEC ou a terceiros." 

 

Comentários da CA 

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

 DGRM 

Consideram-se adequados os aspetos transmitidos por esta entidade, tendo os mesmos sido 
considerados no âmbito da avaliação efetuada. 

As medidas de minimização e planos de monitorização preconizados no presente Parecer 
permitem acautelar os aspetos apontados pela DGRM. 

 APA/DRES/DRASC 

Face ao transmitido, e no que concerne à necessidade de realização da caracterização da 
qualidade atual do solo, a mesma será objeto de pronúncia no âmbito da Licença Ambiental a 
emitir posteriormente à emissão de decisão sobre o procedimento de AIA (DIA), sendo que nesse 
âmbito será necessária a apresentação do mencionado Relatório de Base. 
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Relativamente à imputabilidade da responsabilidade, sobre a eventual contaminação do solo, a 
mesma será aferida em função dos resultados de caracterização a apresentar. 

Por outro lado, atendendo à possível contaminação dos solos nos terrenos ocupados pelo 
estabelecimento da SAPEC Agro, considera-se que as terras sobrantes, resultantes das ações da 
fase de construção, deverão ser encaminhadas como resíduo perigoso para destino final, por 
operador de gestão autorizado. 
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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 "Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro". 

De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública do EIA decorreu durante 15 dias 
úteis, de 5 a 25 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, IP 
 QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

Das entidades que se pronunciaram durante o período de Consulta Pública nenhuma se opõe à execução 
deste Projeto. 

Um conjunto de entidades refere a inexistência de projetos ou infraestruturas da sua competência 
suscetíveis de poderem ser afetados pelo projeto. Assim, a Direção Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Regional (DGADR) informa que, na área de intervenção do projeto, não se 
desenvolvem estudos, projetos ou ações da sua competência recomendando seja consultada a Direção 
Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo. O Gabinete do Chefe do Estado Maior da 
Força Aérea (EMFA) refere que o projeto não se encontra abrangido por qualquer Servidão de 
Unidades afetas à Força Aérea. 

Também a ANA - Aeroportos de Portugal informa que a área em estudo não se encontra na 
vizinhança de infraestruturas aeroportuárias civis, pelo que não está sujeita às limitações impostas por 
este tipo de equipamento. Contudo, salienta que, no âmbito da Servidão Aeronáutica Geral deverão ser 
contempladas as situações de sinalização/balizagem dos elementos, como torres, chaminés, etc. que se 
enquadrem na caracterização de “obstáculos à navegação área” de acordo com a Circular de Informação 
Aeronáutica n.º 10/03, de 06 de maio”, da Autoridade de Aviação Civil. 

No que se refere ao turismo a entidade que tutela esta área para além de identificar os equipamentos 
existentes, procura acautelar a situação futura tendo em atenção o disposto nos instrumentos de gestão 
do território. 

Assim, o Turismo de Portugal, IP informa que na envolvente do projeto SAPEC Agro não existem 
empreendimentos turísticos classificados nem previstos (até 3 km). Apenas um empreendimento turístico 
classificado e um previsto se situam respetivamente, a cerca de 3,5 km e 4 km, a poente da área em 
estudo, já na proximidade do centro urbano de Setúbal. 

Salienta este Instituto, que de acordo com o Plano Diretor Municipal de Setúbal, alterado no que se refere 
à Península de Mitrena/Espaços Industrias, podem, criar-se “parques industriais”, nos quais se admite a 
possibilidade de instalação de estabelecimentos hoteleiros, assim como serviços, comércio, equipamentos 
públicos ou privados, numa proporção inferior a 30% da superfície total de pavimento, pelo que deverão 
reforçar-se as medidas minimizadoras em relação aos impactes negativos mais significativos. 
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Do ponto de vista deste sector julgam estar salvaguardadas as medidas de minimização dos impactes 
negativos mais relevantes (resíduos), devendo no entanto acautelar-se também a integração paisagística 
das estruturas, face ao sistema de vistas da Península de Troia. 

A Associação Nacional para a Conservação da Natureza (QUERCUS) refere que a implementação 
do projeto irá concorrer para um conjunto de impactes, considerando como mais relevantes os definidos 
nos seguintes descritores ambientais: 

 Hidrogeologia 

O projeto em análise insere-se naquele que é o maior sistema aquífero do território nacional que 
assegura numerosos abastecimentos urbanos, industriais e agrícolas. O EIA refere que o sistema 
aquífero é recarregado principalmente pela infiltração e precipitação, o que revela a sua 
vulnerabilidade a contaminações provenientes da superfície que é importante evitar. Por esse 
motivo, considera esta ONGA ser de maior importância a salvaguarda da qualidade da água do 
aquífero, sendo essencial: 

 Garantir proteção e a correta impermeabilização dos solos contra potenciais 
contaminantes; 

 Acautelar qualquer possível contaminação dos solos provocada por derrames decorrentes 
do transporte e manuseamento de matérias-primas; 

 Garantir a implementação das medidas de mitigação propostas. 

Salienta o facto de o projeto em análise consistir num aumento da capacidade de produção deste 
estabelecimento, com a intensificação do regime de funcionamento, sendo expectável que esse 
aumento se reflita no volume de água captada, pelo que, dadas as situações de intrusão salina 
verificadas no passado em relação ao aquífero confinado, os impactes daí resultantes deverão ser 
cautelosamente avaliados. Nesse sentido, considera que o EIA subavalia os possíveis impactes do 
projeto durante a fase de exploração. 

 Recursos Hídricos Superficiais 

Relativamente às águas pluviais, dada a sua potencial contaminação com pesticidas e outros 
componentes nocivos, considera insuficiente a monotorização bianual prevista no plano de 
monotorização, sendo necessário conhecer o grau de contaminação ao longo de toda a época de 
maior pluviosidade e não somente no início e no final. Considera, assim, necessária a construção 
de um sistema de tratamento para águas pluviais a fim de evitar qualquer tipo de contaminação 
do meio recetor e os possíveis impactes daí resultantes. 

 Qualidade do Ar 

Este é um dos parâmetros ambientais que maiores preocupações envolve, uma vez quer os 
problemas associados às emissões atmosféricas refletem-se diretamente na saúde pública e no 
bem-estar das populações. Ao aumento da capacidade de produção e consequentemente 
aumento do número de fontes emissoras, certamente corresponderá um incremento nas 
emissões de poluentes, podendo contribuir, tal como é referido no EIA, para uma redução da 
eficiência dos filtros de mangas e de carvão ativado. 

Tratando-se da emissão de gases com efeito de estufa e que contribuem para a ocorrência de 
chuvas ácidas, alerta o parecer para a necessidade de implementação de medidas preventivas de 
controlo e monotorização adequadas e de alerta caso se excedam as emissões previstas. 
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A QUERCUS conclui que dado o que se pretende com a implementação deste projeto é o aumento da 
capacidade produtiva, face aos impactes negativos que daí poderão resultar, particularmente ao nível da 
qualidade dos recursos hídricos e da qualidade do ar, este projeto apenas deverá ser autorizado mediante 
garantias de aplicação de programas de monotorização e de medidas de minimização dos impactes. 
A eliminação ou minimização dos impactes associados ao projeto torna-se ainda mais importante quando 
estamos perante um projeto situado numa área industrial localizada junto a uma área classificada com a 
importância e a sensibilidade da Reserva Natural do Estuário do Sado. 

Em data posterior ao término da Consulta Pública foi ainda recebida uma exposição da 
EDP Distribuição, a qual foi integrada em anexo ao presente Parecer. Verifica-se que o transmitido por 
esta entidade reporta-se fundamentalmente aos aspetos caráter operacional. 

 

Comentários da CA 

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

 ANA 

Face ao transmitido por esta entidade, deverão ser contempladas as situações de 
sinalização/balizagem dos elementos, como torres e chaminés, que se enquadrem na 
caracterização de “obstáculos à navegação área” de acordo com a Circular de Informação 
Aeronáutica n.º 10/03, de 06 de maio”, da Autoridade de Aviação Civil. 

 Turismo de Portugal 

Relativamente ao transmitido por esta entidade, há a referir que a análise efetuada no âmbito da 
apreciação contemplou as preocupações manifestadas. 

 QUERCUS 

 Hidrogeologia e Recursos Hídricos Superficiais 
Face ao transmitido, relativamente ao impacte do projeto em termos hidrogeológicos, há a 
referir que a SAPEC Agro não dispõe de captações próprias, utilizando água de rede 
municipal, estando prevista a utilização de água das captações do Parque Industrial SAPEC 
Bay apenas em situações muito pontuais e de necessidade extrema de reforço. 

Assim, não se afigura que ocorra um aumento de pressão ao nível da captação sobre o 
sistema aquífero em causa e, consequentemente, não se afigura risco de incremento de 
intrusão salina na massa de água. 

Acresce ainda referir que, na sequência da avaliação efetuada pela CA, é proposta a 
adoção das medidas de minimização consideradas adequadas ao nível dos vários fatores 
ambientais. 

Por outro lado, no que concerne ao manifestado relativamente aos Recursos Hídricos 
Superficiais, há a referir que está previsto um procedimento de avaliação das águas 
pluviais, previamente à sua descarga, a qual não pode ocorrer sem que estejam cumpridos 
os valores de referência/normas de qualidade da água (NQA) legalmente definidos. 
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Nas situações de excedência dos valores de referência, a água em causa será encaminhada 
para tratamento adequado ou tratada como resíduo. 

No que concerne à periodicidade de monitorização, esta será complementada com análises 
adicionais, a realizar previamente a qualquer descarga dos reservatórios de águas pluviais. 

 Qualidade do Ar 
Relativamente às observações apresentadas pela Quercus, considera-se que apesar de se 
prever um aumento muito considerável das emissões (entre 107% e 956%), os impactes 
para a qualidade do ar junto aos recetores sensíveis mais próximos do presente projeto 
esperam-se muito pouco significativos. Nos locais onde se esperam as máximas 
concentrações (dentro do complexo da SAPEC), o aumento das concentrações futuras face 
à situação de referência é de: 0,4 µg/m3 na média anual e de 5 µg/m3 do máximo horário 
do ano de NO2; 1 µg/m3 na média anual de NOx; 1,4 µg/m3 na média anual e de 3,7 µg/m3 
no máximo média diária do ano de PM10 e 1 µg/m3 do máximo octo-horário do ano de CO. 

Face ao exposto, considera-se não ser necessário a implementação de um Plano de 
monitorização, relativamente à qualidade do ar. 

De referir ainda que, no que respeita às emissões, o assunto será objeto de pronúncia 
relativamente à necessidade de implementação de um Plano de monitorização, no âmbito 
da Licença Ambiental a emitir posteriormente à emissão de decisão sobre o procedimento 
de AIA (DIA). 

 EDP Distribuição 

A informação transmitida não se constitui relevante para efeitos do procedimento de AIA. 
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9. CONCLUSÃO 

O projeto em apreciação, designado por "Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro" configura uma 
alteração do estabelecimento industrial explorado pela empresa SAPEC Agro, S.A., cuja exploração se 
encontra atualmente titulada pelo Título de Exploração n.º 5190/2014-1, emitida em 28-05-2014, nos 
termos do previsto no Sistema da Indústria Responsável (SIR), aprovado em anexo ao Decreto-Lei 
n.º 169/2012, de 1 de agosto. Implanta-se no Parque Industrial SAPEC BAY, localizado na Herdade das 
Praias, Península da Mitrena, freguesia do Sado, concelho de Setúbal, distrito de Setúbal. 

A atividade do estabelecimento em análise, cujas atividades industrial e de Investigação e 
Desenvolvimento (I&D) consistem na produção e comercialização de agroquímicos, nomeadamente 
produtos fitossanitários, desenvolve-se no Parque Industrial SAPEC Bay, sito na Mitrena, Setúbal, 
atualmente em três zonas distintas, com uma área total de 104 543 m2. 

A grande maioria dos processos produtivos associados à atividade desenvolvida envolve apenas 
transformações físicas, constituídas por combinações de operações unitárias, como sejam moagem (seca 
ou húmida), mistura (de sólidos e/ou de líquidos), secagem, granulação, extrusão/esferonização, 
separação granulométrica, separação sólido/gás, e ainda operações de armazenagem e transporte de 
líquidos e sólidos. Adicionalmente são ainda realizadas operações de embalamento de produtos acabados. 

Contudo, algumas das atividades desenvolvidas e/ou desenvolver no estabelecimento envolvem também 
reações químicas, nomeadamente o fabrico de Glifosato IPA a 62%, o fabrico de alguns fitonutrientes 
líquidos, a formulação de suspensão de cápsulas (CS), a transformação polimórfica da sulcotriona e o 
fabrico de piretróides. Esta situação determina o enquadramento da instalação, no seu conjunto, no 
Anexo I do Diploma REI (categoria 4.3 e 4.4.), com abrangência pelo regime de Prevenção e Controlo 
Integrados da Poluição (PCIP). 

O estabelecimento encontra-se também abrangido pelo regime jurídico de Prevenção de Acidentes 
Graves, regulado pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, na sua atual redação, com 
enquadramento no nível superior de perigosidade. 

O projeto apresentado prevê a alteração e ampliação do estabelecimento SAPEC Agro pelo aumento da 
capacidade de produção e embalamento por intensificação do regime de funcionamento, construção de 
novas instalações e integração de equipamentos adicionais nas instalações e processos existentes. 

O horizonte do desenvolvimento do projeto é de 3 anos, com um investimento associado na ordem dos 
5,7 milhões de euros. 

O tempo de vida previsto para o projeto é de 11 anos (o ano horizonte do projeto será 2028) referindo-se 
que os projetos da indústria química têm tipicamente um tempo de vida de 20 a 25 anos. No entanto, 
este projeto irá utilizar equipamentos existentes que têm um tempo de utilização entre 12 a 16 anos. 
Quanto ao ano cruzeiro prevê-se, de acordo com as projeções atuais (possíveis), que a utilização total 
das capacidades instaladas ocorra em 2022, com uma evolução conjugada com a calendarização do 
projeto. 

Assim, o projeto apresentado pela SAPEC Agro visa: 

a) Atualizar as capacidades de produção constantes do título de exploração do estabelecimento e 
possibilitar o licenciamento ambiental das atividades PCIP, nomeadamente da atividade de 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2816 
 

Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro 64 

Projeto de Execução 

fabrico de glifosato IPA, em consonância com condicionante prescrita no Título de Exploração 
n.º 5190/2014-1 emitido em 28-05-2014; 

b) Obter o licenciamento ambiental atendendo a que a instalação se encontra abrangida pelo 
regime jurídico aplicável à PCIP, nomeadamente fabrico por transformação química de produtos 
acabados fitofarmacêuticos e produção de adubos à base de fosforo, azoto ou potássio; 

c) Suportar a estratégia de crescimento da empresa, através da disponibilização de capacidade 
produtiva e da adaptação dos produtos à procura, pretendendo-se: 

 Um aumento do volume de vendas consolidado, principalmente pelo aumento das 
vendas no mercado externo, sendo que os mercados internacionais já têm atualmente 
um peso superior a 65% no volume de negócios total da empresa; 

 Uma conquista de uma quota de mercado significativa no mercado espanhol; 
 Uma consolidação da posição de liderança no mercado nacional. 

d) Sustentar a implementação da mesma estratégia de crescimento através do aumento da 
capacidade competitiva, nomeadamente através da melhoria da eficiência logística interna e 
redução dos custos logísticos (e consequentemente energéticos e ambientais), da redução dos 
custos de gestão e administração e da extensão da cadeia de valor a montante, através do 
fabrico de matérias-primas; 

e) Ultrapassar constrangimentos à utilização da sulcotriona como matéria ativa de herbicidas. 

O projeto em análise tem assim como objetivos: 

a) A atualização das capacidades nominais instaladas no estabelecimento, decorrentes quer de 
alterações subsequentes às DIA das fábricas de inseticidas e fungicidas, quer da intensificação 
dos regimes de funcionamento, quer ainda a criação de capacidades adicionais de produção e de 
novos produtos, por via da construção de novas instalações e integração de equipamentos 
adicionais nas instalações e processos existentes, que viabilizarão a resposta a aumentos de 
procura decorrentes do processo de internacionalização; 

b) A diversificação da gama de produtos acabados produzidos; 
c) O fabrico de produtos técnicos (substâncias ativas) para utilização na produção de produtos 

veterinários; 
d) Possibilitar a utilização da substância ativa sulcotriona para fabrico de herbicidas. 

 

Apesar de ter sido já autorizada (em 3/4/2013) a reconstrução de um armazém para matérias-primas e 
produto acabado que substituirá os armazéns S2 e S3 (envolvendo a consequente cessação de utilização 
dos armazéns alugados S6 e S7), o EIA apresentado para procedimento de AIA inclui a análise referente 
à construção do armazém em causa, bem como a desativação dos armazéns S6 e S7, considerando-os 
como um dos elementos do projeto. 

Posteriormente à instrução do procedimento de AIA, foi solicitado pela SAPEC Agro (enquanto 
proponente) que este elemento do projeto fosse considerado como uma componente pré projeto, uma 
vez que a construção do armazém S2/S3 já se encontra autorizada pela entidade licenciadora. 

No âmbito do processo de autorização foi consultada a CCDR LVT (autoridade de AIA à data), que em 
2011 considerou que a construção do armazém S2/S3 não é suscetível de gerar impactes negativos 
importantes no ambiente, não estando consequentemente obrigada a procedimento de AIA. Foi também 
efetuada a apreciação no âmbito do regime jurídico de Prevenção de Acidentes Graves (PAG), tendo sido 
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emitido pela APA parecer favorável em termos de avaliação de compatibilidade de localização. Foi 
também emitido parecer favorável por parte da APA, relativamente ao regime jurídico de Prevenção e 
Controlo Integrado da Poluição (PCIP), face ao manifestado do ponto de vista da AIA e da avaliação de 
compatibilidade de localização. 

Atendendo ao histórico que precedeu a autorização de construção do armazém S2/S3 e uma vez que a 
construção deste armazém não está relacionado com o aumento de produção nem contribui para tal 
aumento (no âmbito do projeto de alteração/ampliação ao estabelecimento, sujeito a procedimento de 
AIA), a CA considerou que esta situação, correspondendo a uma alteração do âmbito do projeto analisado 
no EIA, não compromete no entanto o conteúdo da análise efetuada para cada um dos fatores 
ambientais e a subsequente pronúncia do ponto de vista técnico a realizar pela CA. 

A construção do armazém S2/S3 tem por objetivo repor a capacidade de armazenagem dos anteriores 
armazéns S2 e S3 que foram totalmente destruídos na sequência de um incêndio ocorrido em maio de 
2008. Esta reconstrução desenvolver-se-á no local onde se encontravam implantadas as edificações 
sinistradas. 

Assim, a análise efetuada pela CA não abrange a construção do armazém S2/S3 (bem como a 
consequente cessação de utilização dos armazéns alugados S6 e S7), uma vez que a mesma já se 
encontra autorizada. 

Por outro lado, dado que no decurso da visita realizada pela CA no âmbito do presente procedimento de 
AIA foi constatado que um dos elementos que integram o projeto em avaliação já se encontrava 
construído, designadamente a Torre de Secagem 4, a análise respetiva efetuada pela CA no presente 
Parecer reporta-se à sua fase de exploração. 

No que se refere especificamente à Análise de Risco, com base na análise efetuada, pode concluir-se pela 
viabilidade do projeto de ampliação do estabelecimento, no que concerne ao risco de acidentes graves 
envolvendo substâncias perigosas, desde que sejam implementadas as medidas de prevenção, mitigação 
e contenção existentes e previstas. 

Assim, na globalidade, em resultado da avaliação efetuada, considera-se que o conjunto de 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 preocupações recorrentes as 
associadas à Hidrogeologia e Recursos hídricos Superficiais, ao Ordenamento do Território e à Qualidade 
do Ar, verificando-se que, na globalidade, as preocupações manifestadas e os principais impactes 
referenciados 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 "Ampliação 
do Estabelecimento SAPEC Agro", condicionado à apresentação de elementos, ao cumprimento das 
medidas de minimização e dos planos de monitorização, que se indicam no capítulo seguinte. 

Acresce ainda referir que o n.º 6 do artigo 18.º, do novo diploma 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) 
aplicáveis não condiciona o sentido de decisão. Verificando-se que o projeto é compatível com o PDM de 
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Setúbal, salienta-se, contudo, que se verificaram incongruências nos valores das parcelas apresentados 
no EIA e os valores apresentados no parecer da CM Setúbal (apresentado pela SAPEC Agro, no decurso 
do procedimento de AIA). Assim considera-se que em fase de licenciamento estes valores deverão ser 
confirmados pela CM de Setúbal, bem como a aceitação por parte desta CM no que respeita à não 
existência no estabelecimento do número de lugares de estacionamento previstos no Regulamento do 
PDM. 

No que concerne ao Regulamento do Parque Industrial da SAPEC BAY e relativamente ao cálculo dos 
índices para toda a parcela ou para todo o parque, o mesmo depende do conhecimento dos dados das 
obras previstas e das obras preexistentes realizadas e licenciadas pela CM Setúbal, nos termos do atual 
RJUE, pelo que apenas esta entidade poderá certificar os referidos dados. 

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. Em resultado, e conforme 
apresentado no Anexo II do presente Parecer, foi determinado um índice de valor 3. 
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10. ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

1. Em sede de licenciamento, deverá ser entregue comprovativo da autorização concedida pela tutela do 
património cultural para a realização dos trabalhos de acompanhamento arqueológico da fase de 
construção do projeto. 

2. Previamente ao início da fase de exploração, deverá ser apresentada uma descrição do sistema de 
combate a incêndio existente ou previsto na Unidade de Sulfonilureias, bem como um procedimento 
relativamente à construção dos diques centrados na valeta, para conter as águas de extinção de 
incêndio no perímetro da zona dessa unidade. 

3. Deverão ser apresentados os seguintes elementos para análise e aprovação: 

a) Durante o 1º semestre de 2016 deverá ser apresentado o relatório técnico relativo ao 
estudo/proposta de solução técnica final do sistema de retenção/tratamento das águas pluviais; 

b) Na fase de desativação, deverá ser apresentado um plano de descontaminação dos solos/águas 
subterrâneas nos termos da legislação aplicável à data, caso seja detetada a contaminação na 
fase de exploração. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início da fase de construção/execução do 
projeto, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL 

Fase de construção 

GER1. Implementação de um Plano de Gestão Ambiental (PGA) em obra, que inclua a gestão de 
resíduos em obra, bem como medidas de prevenção/contenção/resposta de derrames e contaminação de 
solos, águas subterrâneas e superficiais. 

GER2. As terras sobrantes, resultantes das ações da fase de construção, deverão ser encaminhadas 
como resíduo perigoso para destino final, por operador de gestão autorizado. 

GER3. Implementação de técnicas e equipamentos adequados à minimização da emissão de poeiras. 

GER4. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, por forma a evitar a acumulação 
de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos, onde poderá ocorrer a 
produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

GER5. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

GER6. Os estaleiros devem localizar-se em áreas próximas da área de intervenção, para que não seja 
necessário recorrer a qualquer movimentação de terras, nomeadamente em zonas já pavimentadas. 

GER7. Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja para armazenar materiais, 
seja para parqueamento de maquinaria, entre outros usos relacionados com a fase de construção, 
devendo utilizar-se apenas os espaços onde estão previstas as intervenções. 

GER8. Gestão de RCD de acordo com o previsto na legislação em vigor. 
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GER9. Armazenagem dos resíduos gerados no local de produção, em contentores específicos, com 
posterior encaminhamento para operadores de gestão autorizados para a gestão do tipo de resíduos em 
causa, privilegiando- se sempre que possível a sua valorização. 

GER10. Gestão do encaminhamento dos resíduos produzidos de acordo com a respetiva perigosidade. 

Fase de exploração 

GER11. Manutenção de um Sistema de Gestão, Qualidade, Ambiente e Segurança que integre a 
prevenção de acidentes, a qualidade e proteção do ambiente e o serviço e Sistema de Gestão de Saúde e 
Segurança no Trabalho (SST). 

GER12. Implementação das medidas de prevenção e combate a incêndio previstas no projeto. 

GER13. Manutenção adequada de toda a área impermeabilizada. 

GER14. Continuar a implementação das medidas de gestão interna dos resíduos gerados já aplicadas, 
nomeadamente: 

 Separação de resíduos por tipo, acondicionamento e identificação no local de produção; 

 Transferência e armazenagem temporária em locais designados na parcela SAPEC Agro; 

 Encaminhamento para destino final adequado por operador autorizado, privilegiando-se as 
operações de valorização face à eliminação, sempre que possível; 

 A manipulação de resíduos suscetíveis de ocasionarem contaminações ambientais deverá ser 
realizada em áreas impermeabilizadas e com capacidade de contenção. 

Fase de desativação 

GER15. Implementação de um PGA, que inclua a gestão de resíduos, bem como medidas de 
prevenção/contenção de derrames e contaminação de solos, águas subterrâneas e superficiais. 

GER16. Assegurar a implementação das medidas de prevenção e resposta a emergência em termos de 
derrames para o solo e águas. 

GER17. Gestão de RCD de acordo com o previsto na legislação em vigor. 

GER18. Limpeza de todos os equipamentos obsoletos, especialmente equipamentos de processo. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

Fase de construção e de exploração 

RH1. Manutenção das medidas de prevenção e controlo de derrames de efluentes líquidos. 

RH2. Manutenção das estruturas de drenagem de águas (residuais e pluviais). 

RH3. Manutenção do sistema de contenção da rede de águas pluviais. 

RH4. Manutenção do procedimento de avaliação das águas pluviais atualmente em curso: 

 Em situações de precipitação significativa a primeira fração das águas da chuva é encaminhada 
para a bacia de retenção; 

 As águas retidas são analisadas, relativamente a pesticidas, encontrando-se a SAPEC Agro a 
desenvolver nos laboratórios internos métodos de análise dos parâmetros pesticidas, no sentido 
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de obter de forma mais célere os resultados das análises e poder decidir sobre o destino final 
das águas recolhidas; 

 A avaliação da adequação da qualidade das águas pluviais para descarga no meio hídrico será 
realizada por comparação dos resultados laboratoriais obtidos e conformidade com os diplomas, 
Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de novembro, alterado pelos Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de 
outubro, Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, e Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de 
junho. Assim, caso os parâmetros apresentem valores: 

 Inferiores aos legislados, as águas serão enviadas para a rede coletiva do parque 
SAPEC Bay, que descarrega no meio recetor (Lagoa das Patas e ponto distinto no 
estuário do Sado); 

 Superiores aos legislados, as águas pluviais contidas serão encaminhadas para operador 
de gestão de resíduos autorizado. 

No caso de, em resultado das ações de avaliação referidas anteriormente, seja observada de forma 
persistente a excedência dos parâmetros pesticidas, a SAPEC Agro, tal como previsto, deverá aprofundar 
a conceção e engenharia do sistema de retenção/tratamento, em stand bay no início de 2015, e analisar 
a viabilidade da sua implantação em alternativa ao encaminhamento como resíduo das águas pluviais não 
conformes. 

 

ECOLOGIA 

Fase de construção 

ECO1. Execução da decapagem e respetivo armazenamento da camada superior do solo das áreas 
afetadas na fase de construção pela execução do projeto, sempre que o solo apresente o horizonte A 
com uma espessura mínima aproveitável. 

Esta armazenagem do horizonte superficial do solo deverá realizada em local apropriado, sendo reposta 
posteriormente nas áreas a recuperar, após a fase de construção, para facilitar a reposição da cobertura 
vegetal, nomeadamente: nas zonas de estaleiros, bem como na envolvente das torres de secagem e da 
unidade de liquefação. 

 

SOLOS 

Fase de construção 

SO1. Assegurar a implementação das medidas de prevenção e resposta a emergência em termos de 
derrames para o solo. 

Em caso de ocorrência de um eventual derrame proceder à respetiva contenção, remoção do solo 
potencialmente contaminado e encaminhamento para tratamento. No que respeita a pequenos derrames 
de óleos ou de outros poluentes que possam ocorrer, prever a disponibilização de material absorvente 
que deverá ser encaminhado como resíduo após utilização. 
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SÓCIO-ECONOMIA 

Fase de exploração 

SE1. Considerando o volume de matérias-primas e de produtos expedidos, conjugado com os efeitos 
registados em contexto rodoviário, deverá ser reforçada a possibilidade de utilização da via ferroviária, 
assim como privilegiada a relação com o porto de Sines, por esta via poder conjugar o incremento do uso 
da via-férrea, assim como, em contexto evolutivo, se reportar a vias rodoviárias com níveis de circulação 
inferiores relativamente às deslocações para Norte (direção Lisboa). 

 

QUALIDADE DO AR 

Fase de construção 

QAR1. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, por forma a evitar a acumulação 
de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos, onde poderá ocorrer a 
produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

QAR2. Implementação de técnicas e equipamentos adequados à minimização da emissão de poeiras. 

QAR3. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos 
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

Fase de exploração 

QAR4. Manter o controlo da perda de carga dos filtros de mangas e implementar a medida nos novos 
equipamentos. 

QAR5. Manter o controlo da perda de carga dos filtros de mangas e implementar a medida nos novos 
equipamentos. 

 

AMBIENTE SONORO 

Fase de construção e de desativação 

AS1. Garantir que as operações mais ruidosas sejam efetuadas no período diurno e nos dias úteis. 

AS2. Garantir, caso necessário, a distribuição adequada e desfasamento ao longo do dia de algumas 
atividades mais ruidosas. 

Fase de exploração 

AS3. Assegurar a implementação das medidas previstas em projeto: instalação dos equipamentos no 
interior dos edifícios e, no caso dos equipamentos mais ruidosos, deverão ser adotadas medidas 
específicas, nomeadamente a instalação dos compressores em sala específica e encapsulamento com 
caixas de espuma dos ventiladores. 

 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Fase de construção 

PAT1. Deverá ser efetuado o Acompanhamento Arqueológico integral de todas as operações que 
impliquem movimentações de terras (remoção e o revolvimento do solo, como a desmatação, 
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decapagens superficiais, preparação e regularização do terreno e a escavação no solo e subsolo, 
depósitos e empréstimos de inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação de estaleiros. 

PAT2. O Acompanhamento Arqueológico deverá ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que 
uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 
A equipa deverá integrar um arqueólogo especialista em pré-história antiga. 

PAT3. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico poderão determinar a adoção de 
medidas de minimização específicas como o registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, 
entre outras. 

PAT4. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do acompanhamento 
arqueológico da obra deverão, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor patrimonial ser 
conservadas in situ, através de delimitação e sinalização, de tal forma que não se degrade o seu estado 
de conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo. 

PAT5. Os achados móveis efetuados no decurso do Acompanhamento Arqueológico deverão ser 
colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

 

ANÁLISE DE RISCO 

Fase de construção e exploração 

AR1 Implementação, no estabelecimento, 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 for the Manufacture of Organic Fine 
Chemicals – BREF OFC; 

 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 the General Principal of Monitoring – BREF MON. 

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. 
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PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

O controlo analítico das águas pluviais deverá ser efetuado em dois locais distintos do estabelecimento: 

 na Caixa C.2.11 da rede de águas pluviais (cujo local de descarga é a Lagoa das Patas); 
 na zona de implantação das IP de Sulfonilureias, previamente à descarga no coletor da águas 

pluviais do Parque Industrial SAPEC Bay. 

A frequência de amostragem deverá ser 2xano, correspondente a amostragem de: 

 Outono (logo após os primeiros eventos de precipitação, depois do período seco), e, 
 Primavera. 

Qualquer eventual descarga dos reservatórios de águas pluviais deverá ser precedida de realização de 
análises, com vista a aferir a necessidade de realização de tratamento. 

Os parâmetros a determinar são: 

pH, temperatura, carência química de oxigénio, sólidos suspensos totais, ortofosfatos, fósforo 
total, azoto amoniacal, nitratos, azoto kjeldhal, sulfatos, sulfitos e pesticidas (processados ou 
produzidos na instalação). 

A análise dos resultados deverá atender às normas de qualidade ambiental (NQA) em vigor, 
nomeadamente o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de novembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de outubro, e Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de 
setembro. 

As NQA são consideradas como valores de referência, para determinar a necessidade de tratamento da 
água pluvial, por efeito de contaminação da mesma, situação em que não poderá ocorrer descarga. 

Os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato digital editável (.xls) 
e mediante um relatório anual que inclua a avaliação dos dados coligidos nesse período, bem como a 
verificação da sua conformidade com as normas em vigor aplicáveis, e identificação do destino final das 
águas pluviais na situação de excedência das NQA. 

O prazo de entrega do relatório de monitorização deverá ocorrer durante o primeiro semestre do ano civil 
seguinte. 
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ANEXO I 

 

Localização do projeto 
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Localização do projeto a nível nacional e concelhio 
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ANEXO II 

 

 

Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 
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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 Não identificados 
Ecologia Não identificados Não identificados 
Solos e Uso do Solo Pouco significativos Pouco significado 
Socio economia Pouco significativos Muito significativos 
Qualidade do Ar Pouco significativos Sem significado 
Ambiente Sonoro Sem significado Não identificados 
Património Cultural Pouco significativos Não identificados 
Análise de Risco Pouco significativos Não identificados 

 

Face às caraterísticas do estabelecimento, 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 
Ecologia Relevante 
Solos e Uso do Solo Relevante 
Socio economia Relevante 
Qualidade do Ar Relevante 
Ambiente Sonoro Não 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 3. 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2816 
 

Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro 

Projeto de Execução 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

Pareceres das entidades consultadas 

 

 Parecer da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) 

 Parecer do Departamento de Resíduos/Divisão de Responsabilidade Ambiental e Solos 

Contaminados, que integra a APA, I.P. (APA/DRES/DRASC) 

 

  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assunto: AIA n.º 2816 – Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro - Setúbal - 

solicitação de Parecer Específico referente a Solos Contaminados 

Para: DAIA 

Resumo: O EIA não apresenta estudo de caracterização da qualidade do solo, que, 

considerando a informação veiculada, se afigura poder estar contaminado. Em 

caso de decisão de emissão de DIA favorável, propõe-se incluir como 

condicionante a realização do referido estudo. 

 

Em resposta à V/ CI I005888-201504-DAIA.DAP, de 30 de abril, informa-se: 

O projeto sujeito a AIA visa também promover o licenciamento ambiental do estabelecimento, 
solicitado em 2011 e indeferido pela APA em 2014, por ter a CCDR-LVT considerado que as 
alterações contempladas no pedido de Licença Ambiental configuravam, em relação à situação 
já existente, uma alteração substancial da capacidade de produção do estabelecimento 
industrial, estando por isso sujeitas à necessidade de AIA. 

Da conjugação da decisão da APA acima mencionada com os momentos definidos para a 
apresentação do Relatório de Base, constantes no n.º 1 do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 30 de agosto, que estabelece o regime de emissões industriais (REI), e atendendo 
ao facto de se estar perante uma unidade PCIP já em funcionamento mas ainda não licenciada  

no âmbito deste regime jurídico, considera-se que o novo pedido de emissão de Licença 
Ambiental, simultâneo a esta AIA, seria o momento adequado, nos termos do REI, para a 
submissão do referido Relatório de Base, devendo este ter sido parte integrante do EIA em 
apreciação. 

O EIA considera não haver impactes diretos sobre o solo na fase de construção nem considera 
que os trabalhos de compactação e impermeabilização do solo alterem a estrutura e as atuais 
capacidades naturais deste. Nesta fase, a pronta atuação em caso de derrame de 
hidrocarbonetos (óleos e combustíveis) não permite prever a contaminação do solo. Considera 
ainda os impactes decorrentes do processo de desativação semelhantes aos da fase de 
construção. 

Na fase de exploração, devido à adoção de medidas de prevenção e controlo de situações 
acidentais e de emergência, haverá pronta resposta a qualquer derrame de substância 
perigosa, não se expectando a afetação do solo.  

Pelas razões expostas, o EIA considera os impactes sobre o solo, nestas três fases, negativos, 
temporários, reversíveis, de baixa magnitude e pouco significativos.  

Não são esperados impactes indirectos sobre o solo, em nenhuma das fases, devido à adoção 
de boas práticas de gestão de resíduos. 

 

COMUNICAÇÃO INTERNA nº: I006691-201505-DRES.DRASC 

Data: 18 de maio de 2015 
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Aceitam-se as conclusões do EIA no que se refere à eficácia das medidas de atuação previstas 
em caso de derrame, fuga ou outro acidente e, consequentemente, a avaliação e classificação 
dos impactes expectáveis e as medidas de minimização propostas, apesar de não se subscrever  
a afirmação relativa à não alteração da estrutura e atuais capacidades naturais  do solo por 
efeitos da sua compactação e impermeabilização. 

Entende-se, apesar de tal não ser expressamente referido no EIA, que o conjunto de medidas, 
equipamentos e infraestruturas destinadas a garantir o controlo de derrames, fugas e águas de 
lavagem, e a impedir o seu contacto com a água superficial ou subterrânea, como sejam a 
existência de pisos impermeabilizados nos vários edifícios ; de sistema de contenção primária de 
derrames com muretes nos portões dos edifícios; de sistemas de caleiras perimetrais de 
drenagem de derrames e de águas de lavagem e de fossas/tanques de armazenagem nos 

edifícios e parques de armazenagem de matéria prima, produtos fabricados e resíduos  e de 
bacias de contenção nos depósitos de matérias primas e reservatórios para retenção de águas 
pluviais potencialmente contaminadas se refletem também na diminuição do risco de 
contaminação do solo. 

Da leitura dos documentos integrantes do EIA constata-se a possível contaminação dos solos 
nos terrenos ocupados pelo estabelecimento da SAPEC Agro, por deposição de resíduos, 
nomeadamente cinzas de pirite, resultantes da produção de ácido sulfúrico para a produção de 
adubos fosfatados num passado não muito distante (supostamente entre 1971 e 1994). É ainda 
expectável a existência de contaminação por substâncias perigosas destinadas ao fabrico de 
pesticidas e por produtos formulados (pesticidas) resultantes de emissões não previstas, 
derrames e pequenos acidentes ao longo dos muitos anos de funcionamento da SAPEC Agro ou 
das empresas/atividades industriais suas antecessoras. 

A decisão da SAPEC de enviar para tratamento como resíduo perigoso as terras sobrantes da 
escavação dos taludes para construção das torres de secagem 4, 5 e 6 e da unidade de 
liquefação, parece indiciar que parte destes solos, apesar de contaminados, serão utilizados em 
obra no local, prática que se afigura desaconselhável, por se desconhecer o grau de 
contaminação e consequentemente, o seu risco para a saúde humana. 

Ainda de acordo com o EIA, verificou-se, até às três últimas campanhas de monitorização 
semestrais, a excedência de alguns pesticidas (nomeadamente linurão) nas águas pluviais da 
ZIP relativamente às NQA para as águas, considerando a empresa que tal não ocorrerá de novo. 
Esta situação poderá ser também indiciadora de potencial contaminação dos solos, por 
arrastamento, pelo vento, de partículas de pesticidas depositadas nas superfícies 
impermeabilizadas. 

O Relatório Síntese do EIA prevê que apenas na fase de desativação do estabelecimento se 
tomem medidas para avaliar o grau de contaminação do solo e águas subterrâneas, tendo em 
consideração a legislação em vigor à data. Esta metodologia não permitirá garantir a rápida 
intervenção numa situação de possível contaminação do solo, nem assegurar a inexistência de 
risco inaceitável para a saúde humana, nomeadamente dos trabalhadores ou a contenção da 
pluma de contaminação, de forma a minimizar a possibilidade de alastramento e, 
consequentemente, a possível afetação de outros compartimentos ambientais. 
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Atendendo às várias referências, diretas ou indiretas, a solos contaminados (deposição 
histórica de resíduos perigosos nos terrenos da SAPEC, terras sobrantes das obras de escavação 
dos taludes classificadas como contaminadas, águas pluviais historicamente contaminadas com 
pesticidas), considera-se uma lacuna importante deste EIA a não apresentação de uma 
avaliação da qualidade do solo, a consubstanciar-se no Relatório de Base que deveria ter sido 
apresentado nos termos do REI/processo de licenciamento PCIP,  

Assim, considera-se que deve ser imposto como condicionante à emissão de DIA favorável, 
caso seja essa a decisão da Comissão de Acompanhamento deste AIA, a necessidade de 
realização da caracterização da qualidade atual do estado do solo, previamente ao início das 
obras de ampliação do estabelecimento industrial.  

O modelo conceptual a desenvolver deve ter em conta as potenciais fontes de contaminação 
presentes e passadas (locais de armazenamento, manuseamento, transporte, utilização e 
produção dessas substâncias), os potenciais contaminantes utilizados e produzidos no presente 
e passado no estabelecimento (substâncias, misturas e resíduos perigosos) e suas vias de 
migração e os potenciais recetores e respetivas vias de exposição, bem como outra informação 
considerada relevante. 

O plano de amostragem deve conter informação relativa ao programa analítico (parâmetros a 
analisar, métodos analíticos e respetivos limites de quantificação), à densidade da malha de 
amostragem (número e distribuição espacial dos pontos de amostragem, em planta à escala 
adequada), ao número e tipo de amostras e profundidades de recolha, para além de outra 
informação que seja considerada relevante. 

As concentrações dos contaminantes presentes no solo, a obter nesta caracterização, deverão 
ser comparadas com valores de referência constantes das Normas de Ontário (Soil, Ground 

Water and Sediment Standards for Use Under Part XV.1 of the Environmental Protection Act, 

April 15). Para contaminates não constantes destas Normas, deverá o operador recorrer a outra 
legislação, como sejam as Normas Holandesas ou outra internacionalmente reconhecida, a 
submeter a validação por esta Agência. 

A confirmar-se a suspeita de potencial contaminação do solo, a utilização dos resultados 
constantes do Relatório de Base como o referencial do estado de contaminação do local deverá 

ser objeto de ponderação, em razão da imputabilidade da responsabilidade ao atual operador, 
a um anterior operador integrado no grupo SAPEC ou a terceiros.  

 

 

O Técnico Superior 

Jorge Santos Garcia 

 

 

 

 

SG 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2816 
 

Ampliação do Estabelecimento SAPEC Agro 

Projeto de Execução 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

Parecer da EDP Distribuição 

 




