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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) referente à 

proposta desenvolvida como Projecto de Execução da instalação de uma linha de tratamentos de superfície 

na Continental Teves, localizada no Parque Industrial das Carrascas, concelho de Palmela. 

O proponente do projecto é a CONTINENTAL TEVES – Sistemas de Travagem, Lda, e o autor do EIA é o 

ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade. A equipa de projeto é constituída pelas empresas PAL SURFACE 

TREATMENT SYSTENS LTS e HIDROGLOBAL. 

A elaboração do EIA decorreu entre Julho e Outubro de 2015, tendo sido realizado pelo ISQ com recurso a 

uma equipa multidisciplinar constituída por técnicos qualificados com experiência na elaboração de estudos 

desta natureza. 

A entidade licenciadora deste projeto é o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação. A 

autoridade de AIA é a APA - Agência Portuguesa do Ambiente. 

O EIA visa essencialmente identificar e avaliar os impactes ambientais mais significativos decorrentes da 

instalação da linha galvânica de tratamentos de superfície, de forma a possibilitar a definição das medidas 

necessárias capazes de os evitar, minimizar e/ou compensar. 

A legislação em vigor associada a este estudo é constituída pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de 

Outubro1, que estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental (RJAIA) dos projetos 

públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente e pela Portaria n.º 

395/2015, de 6 de Outubro, que estabelece os requisitos técnicos formais a que devem obedecer os 

procedimentos previstos no RJAIA. 

O projeto de alteração alvo do EIA, que inclui a instalação de uma linha galvânica com uma 

capacidade instalada de 135 m3, enquadra-se no Artigo 1º, nº3, alínea b) i) do Decreto-Lei nº 151-

B/2013 de 31 de Outubro. Trata-se de um projeto tipificado do Anexo II do Diploma, nomeadamente 

no nº 4 - Produção e transformação de metais, alínea e) - Tratamento de superfície de metais e 

matérias plásticas que utilizem processo eletrolítico ou químico (volume total das cubas de 

tratamento ≥ 40 m3). 

Com a implantação da linha galvânica, a instalação passará a ficar abrangida pelo Regime jurídico da 

prevenção e controlo integrado de poluição (PCIP), a que se refere o capítulo II do Decreto-lei n.º 

127/2013 de 30 de Agosto, alterado pelo Decreto Retificativo 45-A/20013 de 29 de Outubro, que 

estabelece o Regime das Emissões Industriais (REI). A instalação ficará abrangida pelo Anexo I do REI 

na categoria de atividade 2.6 - Tratamento de superfície de metais ou matérias plásticas que utilizem um 

processo eletrolítico ou químico, quando o volume das cubas utilizadas no tratamento realizado for superior 

a 30 m3. 

 

Após análise das substâncias e preparações perigosas que passarão a ser utilizadas pela Continental Teves 

no processo de galvânica, conclui-se que a instalação passará a ficar abrangida pelo Decreto-Lei nº 

150/2015 de 5 de Agosto, que estabelece o Regime de prevenção de acidentes graves que 

envolvem substâncias perigosas (PAG). Atendendo às categorias de perigo das substâncias e 

preparações perigosas a utilizar e respetivas quantidades máximas presentes, verifica-se que a instalação 

ficará abrangida pelo nível inferior de perigosidade. 

 

 

                                                 
1
 Alterado pelo Decreto -Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto -Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto. 
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Em termos da estrutura e metodologia pela qual se regeu a elaboração deste EIA, refira-se que o mesmo é 

composto pelo presente Resumo Não Técnico, por um Relatório Síntese e por um conjunto de Anexos 

Técnicos, tendo sido considerados os seguintes descritores ambientais: 

 Clima e Qualidade do Ar; 

 Recursos hídricos e Qualidade da Água; 

 Geologia e Hidrogeologia; 

 Solo; 

 Resíduos; 

 Ambiente Sonoro; 

 Fauna e Flora; 

 Socio Economia; 

 Ordenamento do Território; 

 Património Arqueológico; 

 Paisagem; 

 Substâncias químicas e acidentes graves. 

 

A realização do EIA teve em consideração os elementos técnicos de base que constam do projeto, bem como 

outros estudos de cariz ambiental caracterizadores da situação de referência efectuados pelo ISQ e assim 

como o Projeto de Execução. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 

2.1. ATIVIDADE ATUAL 

 

A Continental Teves dedica-se à produção de maxilas de travão para a indústria automóvel. A unidade fabril 

de Palmela fabrica e comercializa, exclusivamente, maxilas de travão de disco para eixos dianteiros, para 

várias marcas de automóveis, nomeadamente o grupo Volkswagen (VW, Skoda, Audi), Honda, Fiat, General 

Motors, Renault, grupo PSA (Peugeot Citroen) e Ford. 

 

O Travão é composto por diversos componentes, os dois componentes estruturais são a carcaça e o suporte. 

Estes são comprados a diversos fornecedores (fundições) e chegam às instalações, sendo armazenados no 

armazém do edifício 1 e mediante o plano de produção, iniciam o processo de maquinação. No processo de 

maquinação, as peças em bruto são maquinadas. Este processo é executado por arranque de apara e é 

constituído por várias operações como por exemplo fresagem, furação, roscagem, mandrilagem, etc. 

 

Após o processo de maquinação as peças são expedidas para fornecedor externo onde sofrem processos de 

tratamento de superfície com o objetivo de lhes conferir proteção contra a corrosão. 

 

Após 24 a 48 horas retomam às instalações da Continental em Palmela e são colocadas no armazém do 

edifício 2 (edifício da montagem), ficando disponíveis para o processo de montagem da Maxila de Travão. Na 

área de montagem, estão disponíveis várias linhas onde se realiza a montagem final das maxilas de travão, 

através da realização de operações manuais e operações automáticas. Nas diversas fases de montagem são 

introduzidos os mais variados componentes que constituem a maxila de travão (piston, pastilhas, parafuso 

sangrador, etc.). 

 

Após montados e embalados, os travões seguem para a área de armazenagem de produto final, após o que 

são expedidos para os clientes. 

 

Na figura seguinte apresenta-se uma imagem referente aos processos atualmente desenvolvidos e sua 

localização na instalação. 
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Figura 1 – Processo de fabrico atual e sua localização na unidade fabril 

 

2.2. DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

 

A Continental Teves Portugal é atualmente a única empresa do grupo que não possui uma linha galvânica de 

tratamentos de superfície interna. 

 

No ramo de negócio da indústria automóvel, verifica-se forte competição interna e externa, pelo que a 

fábrica tem a necessidade constante de obter ganhos de produtividade. A instalação do processo de 

tratamentos de superfície na fábrica de Palmela permitirá um processo produtivo mais eficiente, mais 

competitivo e consolidará a presença da fábrica em Portugal. 

 

Este investimento corresponde a um valor aproximado de 6,4 milhões de Euros e criará, na primeira fase de 

implementação do projeto, 44 novos postos de trabalho. 

 

O projeto encontra-se em fase de Projeto de Execução, sendo a alteração constituída pelo seguinte: 

 

 Instalação de uma linha de tratamentos de superfície (galvânica) de carcaças e suportes, com 

processo de zincagem e zincagem-niquelagem. O volume total das cubas do tratamento de 

superfície será de 135 m3. O processo de tratamento de superfície envolve operações de 

desengorduramento, decapagem, neutralização, galvanização, abrilhantamento, passivação, 

selagem e finalmente, secagem das peças. A linha galvânica será instalada dentro do edifício 2 

(edifício da montagem); 

 Instalação de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais, dentro do edifício 2, que 

irá proceder ao tratamento das águas residuais geradas na linha de tratamentos de superfície; 

 Instalação, junto à linha galvânica, de um laboratório operacional para apoio à linha com 68 m2. 

Este laboratório possuirá sistema de exaustão através de hotte laboratorial; 
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 Instalação de duas caldeiras para aquecimento dos banhos do tratamento de superfície, que 

funcionarão alternadamente. Estas caldeiras funcionarão a gás natural e serão instaladas em 

mezanine (estrutura metálica), sobre o futuro laboratório operacional da linha galvânica; 

 Instalação de dois lavadores de gases para o tratamento das emissões gasosas geradas pelos 

banhos do tratamento de superfície. As águas residuais geradas pelos lavadores de gases serão 

conduzidas à ETARI; 

 Criação de uma nova área de armazenamento de contentores de clientes e fornecedores com 750 

m2, por ampliação de parte do edifício 2, o que corresponde a um aumento de 750 m2 da atual área 

edificada/coberta. Esta alteração implicará a impermeabilização de uma área de cerca de 423 m2 

solo natural; 

 Criação de um armazém de químicos no interior do edifício 2, com bacias de retenção perfeitamente 

impermeabilizadas e com novos acessos dedicados ao exterior. A área estará dividida por 4 

armazéns de 30 m2 num total de 120m2 de área total. 

 

Na figura seguinte apresenta-se o cronograma de desenvolvimento do Projeto. 

 

2 8 9 11 12 1 2 3 5 6

Construções  de adaptação dos  armazéns

Construção da zona de armazenagem dos  químicos

Insta lação das  Caldeiras  e da  unidade de 

arrefecimento ‘Chi l ler’

Construção do novo armazém

Trabalho de fundações  e revestimento das  bacias  de 

retenção

Insta lação da Linha Galvânica

Insta lação da ETARI

Testes  inicia is

Período de comiss ionamento

Fase de Aprovação de cl ientes

Início de produção

Tarefa
Ano 2016 Ano 2017

1 74 653 10 4

 

Figura 2 – Cronograma de desenvolvimento do Projeto 

 

2.3. JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA DE PROJETO 

 

Tal como já referido, a Continental Teves Portugal é atualmente a única empresa do grupo Continental que 

não possui uma linha galvânica de tratamentos de superfície interna. A galvanização das peças é realizada 

por subcontratação a fornecedor externo. 

 

No ramo de negócio da indústria automóvel, verifica-se forte competição interna e externa, pelo que a 

fábrica tem a necessidade constante de obter ganhos de produtividade. A instalação do processo de 
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tratamentos de superfície na fábrica de Palmela permitirá um processo produtivo mais eficiente e mais 

competitivo e é decisivo para a permanência da fábrica em Portugal. 

 

A instalação da linha galvânica em Palmela foi aprovada pelo Grupo Continental no final de 2014. Por 

motivos contratuais, a empresa denunciou o contrato com o atual fornecedor de galvanização com 2 anos de 

antecedência, pelo que, no final de 2016 deixará de receber peças galvanizadas. Este facto justifica a 

urgência de implementação da nova linha galvânica. 

 

Quanto à opção tecnológica para a linha, a solução a implantar em Palmela, corresponde à mesma solução 

já em funcionamento noutras fábricas do Grupo Continental, nomeadamente na Alemanha e Eslováquia, o 

que permitirá tirar proveito do conhecimento e experiência já existente no Grupo. 
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3. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO 
 

3.1. LOCALIZAÇÃO 

 

A zona onde se pretende implantar o projeto situa-se na freguesia de Palmela, pertencente ao Concelho 

de Palmela, Distrito de Setúbal. Esta zona encontra-se integrada na unidade territorial NUTS II de 

Lisboa e na sub-região NUTS III, correspondente à Península de Setúbal. 

 

Na figura seguinte apresenta-se o enquadramento nacional e regional do projeto. 

 

 

 

Figura 4 - Enquadramento nacional e regional do projeto 

 

A Continental Teves encontra-se localizada em área industrial, mais concretamente, no Parque 

Industrial das Carrascas. A empresa encontra-se localizada no limite do parque industrial, 

confrontando com algumas habitações particulares a oeste, norte e sudoeste; com duas explorações 

agrícolas a sul e oeste e com outras empresas e indústrias do parque a este e sudoeste. 

 

Relativamente às empresas e indústrias do Parque localizadas na envolvente da Continental Teves 

encontram-se a Palexpo Espaços (atualmente desativada); Refrige - Confeções para frio; AQ Química 

Industrial; Fiapal – Fórum da Indústria; Domotron2innovation; Espaço Casa; e Visteon Portuguesa. 

 

Os acessos ao Parque Industrial das Carrascas efetuam-se pela Autoestrada A2 e Estrada Nacional 

EN252. O acesso à Continental Teves é efetuado através de estrada de acesso local. 

 

Em anexo ao presente documento apresentam-se as peças desenhadas referentes à localização do 

projeto e respetivos acessos.  

 

Nas páginas seguintes apresenta-se uma descrição do ambiente afetado pelo Projeto, nas diversas 

componentes ambientais. 

 

Localização da Continental Teves 

http://wikienergia.com/~edp/images/e/eb/Palmela.gif
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3.2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Por consulta à planta de ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Palmela, verifica-se que a 

Continental Teves se encontra situada em espaço industrial previsto, não se encontrando portanto em 

área de Reserva Ecológica Nacional, nem em área de Reserva Agrícola Nacional. 

 

No que respeita à conformidade com o ordenamento urbanístico, verifica-se total conformidade da atual 

instalação com os parâmetros urbanísticos que constam do Regulamento do PDM, nomeadamente 

índice de utilização bruto máximo, volumetria, lugares de estacionamento. 

 

3.3 QUALIDADE DO AR 

A zona onde a instalação se insere pertence à rede de monitorização Rede de Qualidade do Ar de Lisboa 

e Vale do Tejo, sendo que a estação de monitorização de qualidade do ar mais próxima é a de Palmela, 

do tipo Rural regional, com influência de fundo, localizada a cerca de 18 km da Continental Teves.  

 

Analisando os valores relativos à qualidade do ar ambiente em 2013, verificou-se nesta estação o 

cumprimento dos valores limite de todos os poluentes medidos, nomeadamente os poluentes passíveis 

de serem emitidos pela Continental Teves: Óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), e 

partículas (PM10 e PM2.5). 

 

Em termos de caracterização local, a Continental Teves possui atualmente 2 fontes pontuais, associadas 

à extração da área de maquinação e à exaustão da linha de retoques de pintura (na montagem). Estas 

fontes emissoras são monitorizadas de 3 em 3 anos, sendo que os valores de concentração e caudais 

mássicos de todos os poluentes monitorizados têm sido consistentemente inferiores aos respetivos 

valores limite. 

 

3.4 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

A instalação da Continental Teves localiza-se na bacia hidrográfica do rio Tejo, em particular na sub-

bacia do Estuário, sendo que a linha de água para onde é efetuada a drenagem é o rio Coina. A estação 

de controlo de qualidade da água superficial que se localiza mais próxima da instalação da Continental 

Teves corresponde ao rio Coina, Vala Real, rio Tejo. Esta encontra-se classificada com a classe E – 

“Muito Má” (Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos). Nas imediações 

próximas da Continental Teves e no seu interior, não se verificou a existência de linhas de água. 

 

No que se refere à qualidade das águas subterrâneas, de acordo com os dados constantes no Sistema 

Nacional de Informação dos Recursos Hídricos, o sistema aquífero Bacia Tejo-Sado/Margem esquerda 

encontra-se em bom estado químico. 

 

No que respeita a água consumida na instalação da Continental Teves, refira-se que a mesma provém 

de duas origens distintas: a rede pública de abastecimento e um furo de captação de águas 

subterrâneas.  

 

O furo de captação encontra-se devidamente licenciado (título nº A001689.2016.RH5 de 03/02/2016) 

para captação e utilização de água para rega, uso doméstico e industrial. Em Março de 2016 a 

Continental Teves procedeu à caracterização física, química e biológica da água do furo tendo-se 

constado que são cumpridos os valores máximos admissíveis previstos na legislação aplicável, 

nomeadamente o Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto. 

 

Relativamente às águas residuais domésticas, estas são encaminhadas para o coletor municipal, 

existindo para o efeito uma licença de descarga de águas residuais domésticas emitida pela Câmara 

Municipal de Palmela. De referir que as águas residuais provenientes da cozinha são previamente 

tratadas através de um separador de água-óleo, sendo que os óleos removidos nesse tratamento são 
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colocados em recipiente próprio e enviado para destino final adequado. O processo produtivo não gera 

águas residuais industriais. 

As águas pluviais recolhidas no interior do perímetro da instalação, por se considerarem livres de 

contaminação, são diretamente descarregadas no coletor municipal de águas pluviais. 

 

 

3.5 HIDROGEOLOGIA 

A área em estudo enquadra-se no sistema aquífero Bacia Tejo-Sado/Margem Esquerda. Na Península de 

Setúbal, o sistema aquífero é constituído por um sistema superior livre, instalado nas camadas de topo 

do Pliocénico e depósitos detríticos mais recentes, sobrejacente a um aquífero confinado, multicamada, 

que tem por suporte as camadas da base do Pliocénico e camadas greso-calcárias atribuídas ao 

Helveciano superior. 

 

3.6 RESÍDUOS 

Nas instalações da Continental Teves, são produzidos resíduos tanto no processo produtivo como nas 

atividades de apoio. A Continental Teves regista a quantidade e tipologia de resíduos produzidos na sua 

instalação, reportando anualmente à Agência Portuguesa do Ambiente, o Mapa Integrado de Registo de 

Resíduos. Neste registo, para além da identificação da tipologia dos resíduos produzidos e da sua 

quantificação é também identificada a operação de valorização ou eliminação e o transportador dos 

resíduos para destino final. Na instalação os resíduos estão separados e identificados por código LER em 

recipientes ou contentores apropriados para o efeito e sobre superfície impermeável. Os resíduos 

produzidos nas instalações da Continental Teves têm diferentes tratamentos e destinos finais, de acordo 

com as suas propriedades físico-químicas, sendo adoptados os destinos finais em função da 

possibilidade de reutilização/valorização, em detrimento da eliminação.  

 

3.7 AMBIENTE SONORO 

A Continental Teves efetuou uma caracterização do ruído para o exterior em 2012, com o objetivo de 

dar cumprimento ao Regulamento Geral de Ruído, tendo sido selecionados 3 pontos de medição, 

correspondendo a três habitações isoladas nas imediações da instalação. Da análise dos resultados 

obtidos, verificou-se que a Continental Teves cumpre os requisitos definidos no Regulamento Geral de 

Ruído em vigor. Efetuou-se também a análise da conformidade com o Mapa de Ruído existente para o 

concelho de Palmela.  

 

3.8 USO DO SOLO 

O projeto em causa fica situado numa zona classificada como comercial ou industrial. A área envolvente 

é maioritariamente agrícola e florestal, sendo estas interrompidas com pequenas áreas artificiais, 

nomeadamente o local do projeto. De acordo com a planta de ordenamento de território em vigor, a 

zona onde estão implantados os edifícios da Continental Teves está classificada como área industrial, 

pelo que não há uma alteração do seu uso. 

3.9 ASPETOS ECOLÓGICOS 

Na envolvente da zona de intervenção registam-se importantes aglomerados habitacionais e industriais 

e uma densa rede rodoviária, que impõem severas limitações ao desenvolvimento das comunidades 

vegetais e animais ocorrentes. Trata-se de uma área de baixo interesse ecológico, na generalidade, 

devido ao profundo grau de artificialização referido. 

 

Na envolvente da zona de intervenção proliferam bolsas mistas de Quercus suber (sobreiro) e de Pinus 

pinaster (pinheiro-bravo) com sub-cobertos de fetos, tojos e giestas adaptados à xericidade regional e 
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que assumem particular importância ecológica para a microfauna presente. No que se refere a fauna, 

foram inventariados 7 espécimes de anfíbios, 15 espécimes de répteis, 16 espécimes de aves e 16 

espécimes de mamíferos. A grande maioria das espécies inventariadas apresenta um estatuto de 

conservação “Pouco Preocupante” em Portugal. 

 

3.10 PAISAGEM 

Da análise da Carta de Unidades de Paisagem de Portugal Continental, verifica-se que o concelho de 

Palmela está integrado no grupo de unidades de paisagem N – Área Metropolitana de Lisboa – Sul. Esta 

unidade divide-se em duas 2 sub-unidades: SUP1 - Zonas baixas associadas aos afluentes do rio Tejo e 

SUP2 – Zonas de uso misto.  

 

O projeto em estudo encontra-se situado no SUP2. A Continental Teves encontra-se situada na zona 

SUP.2.1 (Zonas de uso misto, com predomínio de uso agrícola - sensibilidade visual elevada). A 

existência de uma morfologia ondulada e de uma ocupação maioritariamente agrícola e arbórea diminui 

a amplitude das bacias visuais definidas a partir de cada ponto notável, tornando por isso a área do 

projeto numa área de média acessibilidade visual. 

 

3.11 SOCIO ECONOMIA 

O concelho de Palmela dispõe de uma percentagem elevada de superfície destinada ao uso agrícola e 

florestal, respetivamente, 51% e 33,7%, o que demonstra a importância que estes dois sectores detêm 

no concelho. Mais de metade do solo disponível no concelho é para uso agrícola, e se agregar a este o 

uso florestal, mais de 80% do solo do concelho corresponde a uso das atividades do sector primário. Os 

terrenos com construção habitacional e comercial ocupam 3,4% e os terrenos industriais ocupam 1,9% 

do total da área do concelho. 

 

É na zona poente do território concelhio, correspondendo às freguesias de Quinta do Anjo, Palmela e 

Pinhal Novo, que se tem observado maior dinamismo demográfico, urbano e económico (ao nível da 

fixação de empresas) nas últimas décadas, tendência potenciada pela boa acessibilidade aos núcleos 

urbanos de Setúbal, Barreiro, Almada e Lisboa. 

 

3.12 PATRIMÓNIO 

No que se refere a referências arqueológicas, a pesquisa bibliográfica realizada não revelou informação 

interessante relativo ao local do projeto. De acordo com o Mapa do Património do Concelho de Palmela, 

na envolvente imediata do projeto em estudo, não existe património identificado relevante. 

 

3.13 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

A zona situa-se na Bacia Terciária do Baixo Tejo (BTBT), importante unidade geológica e estrutural da 

Península Ibérica, na margem esquerda do rio Tejo/margem direita da atual Bacia do Sado, na 

Península de Setúbal, imediatamente a nascente de Pinhal Novo. Integra um cortejo de rochas 

sedimentares, detríticas e carbonatadas, limitadas a oeste pelos enrugamentos meso-cenozóicos da 

cadeia da Arrábida e a sul-sudeste e a nascente por formações do Maciço Hespérico (respetivamente, os 

horsts das Serras do Loureiro, da Palma, da Serrinha e de Senhora das Chagas - Valverde, e o maciço 

de Vendas Novas - Montemor-o-Novo). 

 

A intervenção terá lugar numa zona bastante aplanada, mas com algumas elevações, variando as cotas 

entre 71m e 73m.  No que se refere a tectónica e sismicidade, a instalação da Continental Teves situa-

se numa zona de intensidade IX da Escala de Mercali. 
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3.14 SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E ACIDENTES GRAVES 

Foi efetuado um levantamento das substâncias e misturas perigosas armazenadas e utilizadas na 

Continental Teves no processo de fabrico. Após efetuado o referido levantamento, foi avaliada a 

aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 150/2015, relativo ao regime de prevenção de acidentes graves que 

envolvam substâncias perigosas e de limitação das suas consequências para o homem e o ambiente. De 

acordo com a análise efetuada, a instalação não se encontra atualmente abrangida pelo referido 

Diploma. 

 

Foi efetuada uma análise qualitativa do risco ambiental existente na Continental Teves para a situação 

de referência. Esta análise envolveu o inventário de todas as substâncias e preparações utilizadas e 

respetiva perigosidade, a identificação das fontes de perigo, bem como os meios de prevenção 

implementados. Destas considerações, resultou a definição de 5 cenários de acidente distintos: 

 

 Cenário 1 - Derrame de óleos novos devido à rutura total do reservatório de 200 l, no armazém 

de substâncias químicas, 

 Cenário 2 - Derrame de resíduos de emulsões devido à rutura total do reservatório de 20 m3 no 

parque de resíduos 

 Cenário 3 - Derrame de resíduos de produtos químicos devido à rutura total do reservatório de 

1 m3 

 Cenário 4 - Derrame de emulsões devido à rutura total do reservatório de 1 m3 na zona de 

emulsões 

 Cenário 5 – Derrame de gasóleo devido à rutura total do reservatório de 800 l do gerador de 

emergência (montagem) 

 

A avaliação qualitativa do risco ambiental realizada permitiu concluir que para todos os cenários 

considerados, o risco é aceitável. O cenário com maior nível de preocupação corresponde ao cenário 2 - 

Derrame de resíduos de emulsões devido à rutura total do reservatório de 20 m3, sendo o nível de risco 

considerado Moderado – requer acompanhamento. Relativamente a este cenário, deve referir-se que 

existem medidas de contenção implementadas, como sejam a existência de uma caleira de contenção 

de derrames, no parque de resíduos, que se encontra ligado a um reservatório subterrâneo de 1000 

litros. 

A Continental Teves possui um plano de emergência interno que contempla procedimentos para atuação 

em caso de derrame, assim como um procedimento para manipulação de substâncias químicas. 
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4. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS 

4.1. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

As ações associadas à construção serão maioritariamente desenvolvidas no interior dos edifícios, pelo 

que, nesta fase, não se identificaram impactes associados ao Projeto. 

 

Após implantação do projeto, ocorrerá um aumento de área coberta de 750 m2. Este aumento cumpre 

os requisitos estipulados pelo PDM, nomeadamente o índice de ocupação máxima. Relativamente às 

condicionantes/servidões existentes, estas não serão afetadas pelo mesmo. Assim sendo, não estão 

previstos impactes ambientais negativos significativos na fase de exploração. 

 

4.2. QUALIDADE DO AR 

Com a implantação do projeto, a instalação irá dispor de 3 novas fontes emissoras de efluentes 

gasosos: uma caldeira a gás natural para aquecimento dos banhos do tratamento de superfície e 2 

chaminés correspondentes a dois lavadores de gases que efetuarão o tratamento das emissões/vapores 

resultantes dos banhos. 

 

Os impactes na qualidade do ar para as fases de construção e encerramento, estão associados à 

movimentação de máquinas e circulação de veículos pesados. São classificados como diretos, negativos 

e significativos, embora temporários, para além de estarem limitados à área em estudo. 

 

No que se refere à fase de exploração, efetuou-se um estudo de dispersão de poluentes atmosféricos 

para a situação futura, tendo-se verificado que os poluentes analisados se situam na sua totalidade 

muito abaixo dos valores limites legais, pelo que a contribuição da Continental Teves, relativa às 

emissões pontuais, não inviabiliza a conformidade com a legislação nacional, relativa à qualidade do ar 

ambiente, para os poluentes partículas, dióxido de azoto, e monóxido de carbono. De referir, que este 

enquadramento legal não foi possível para outros poluentes característicos da futura atividade da 

instalação, por não existir na lei um valor limite específico para esse efeito. 

 

Atendendo que o número de fontes pontuais irá aumentar na situação futura, considera-se que os 

impactes das emissões pontuais para a qualidade do ar da envolvente são de natureza negativa, do tipo 

direto, pouco significativo e de duração permanente, para os poluentes em questão. 

 

4.3. RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

Durante a fase de construção, dado que os trabalhos se desenvolverão maioritariamente no interior de 

edifícios já existentes, não é expetável a existência de impactes relevantes sobre este descritor. 

 

Durante a fase de exploração, os potenciais impactes sobre os recursos hídricos estarão associados ao 

aumento do consumo de água bem como à produção de águas residuais e à descarga de águas pluviais. 

 

Atualmente, a necessidade de água da instalação atinge os 3.000 m3/mês. Com a implementação futura 

da linha galvânica, as necessidades de água aumentarão para cerca de 6.000 m3/mês. Em termos de 

necessidade, a linha da galvânica necessitará de 35.230 m3/ano de água desmineralizada e 416 m3/ano 

de água da rede pública. Considera-se este impacte negativo, direto, permanente e significativo. 

 

Relativamente às águas residuais, o processo de galvanização irá gerar vários tipos de efluentes, 

nomeadamente concentrados alcalinos, concentrados ácidos, concentrados e águas de 

lavagem/enxaguamento contendo crómio e águas de lavagem/enxaguamento de peças entre as várias 

etapas. Estes efluentes serão conduzidos a uma estação de tratamento de águas residuais industriais 
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(ETARII), cujas águas tratadas serão encaminhadas para o coletor municipal, devendo cumprir os 

valores limite de emissão estipulados pelo Regulamento de Drenagem de Águas Residuais do Município 

de Palmela. O volume de águas residuais tratadas no coletor do parque industrial será de cerca de 2500 

m3/mês. Considera-se este impacte negativo, direto, permanente e significativo. 

 

Na fase de encerramento do projeto são esperados potenciais impactes sobre os recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos decorrentes do funcionamento de um estaleiro de obra durante o 

desmantelamento das infraestruturas previstas no projeto. Os impactes daí resultantes consideram-se 

temporários, de magnitude minimizável através da adoção de boas práticas e por isso pouco 

significativos.  

 

4.4. AMBIENTE SONORO 

Na fase de construção é de prever um aumento dos níveis sonoros, junto dos recetores identificados no 

ponto 3 deste documento, associado essencialmente ao acesso dos veículos pesados à obra. A 

construção será efetuada em período diurno, durante os dias úteis da semana. Considera-se este 

impacte negativo, direto, temporário, pouco significativo. 

 

O ruído na fase de operação, que será o mais relevante em termos acústicos, foi caraterizado em 

detalhe através de um modelo acústico considerando as novas fontes de ruído previstas para a nova 

linha. O equipamento que previsivelmente mais contribuirá para o ruído ambiente será o ventilador de 

insuflação a colocar na cobertura.  

 

Os cálculos efetuados nos pontos recetores de referência levam a concluir que a situação de 

cumprimento do Regulamento Geral do Ruído se manterá após entrada em funcionamento da nova 

linha e que o seu impacto será praticamente nulo para os recetores a norte e oeste da fábrica e pouco 

significativo ou moderado a sul. 

 

Na fase de desmantelamento, prevê-se um aumento dos níveis sonoros, junto dos intereceptores 

identificados no ponto 3, associado às operações de demolição. Este impacte embora negativo, é 

considerado pouco significativo devido ao seu carácter temporário. 

 

4.5. USO DO SOLO 

Os impactes negativos associados à fase de construção encontram-se relacionados com a degradação 

temporária dos solos, devido à circulação e operação de veículos e máquinas, que poderão originar 

derrames acidentais de substâncias suscetíveis de contaminarem o solo. Este eventual impacte, embora 

negativo, é considerado pouco significativo devido ao seu carácter temporário. 

Com esta ampliação será impermeabilizada uma pequena área adicional do terreno da instalação, o que 

constitui um impacte negativo, uma vez que diminui a capacidade de absorção do solo. Na fase de 

exploração, a impermeabilização desta pequena área adicional de terreno constitui um impacte 

negativo.  

Na fase de encerramento, a circulação e operação de veículos e máquinas poderão originar derrames 

acidentais de substâncias suscetíveis de contaminarem o solo. Este impacte, embora negativo, é 

considerado pouco significativo devido ao seu carácter temporário.  

 

4.5. RESÍDUOS 

Durante as fases de construção e desativação, é esperada a produção de resíduos de embalagens 

(plástico, metal e papel/cartão); óleos usados, restos de lubrificantes e outros produtos utilizados em 

atividades de manutenção de maquinaria e veículos, outros resíduos de construção e demolição (RCD), 
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metais e sobrantes (madeira, betão, cimento, agregados, etc.). Considera-se este impacte negativo, 

direto, temporário e pouco significativo. 

 

Na fase de exploração, em resultado do funcionamento da linha de tratamentos de superfície, deverão 

ser produzidos novos resíduos associados ao funcionamento da ETARI, nomeadamente lamas 

resultantes do tratamento de efluentes com crómio e lamas resultantes de efluentes contendo zinco e 

níquel. Também na linha galvânica serão geradas lamas resultantes da filtração dos banhos do 

tratamento de superfície. Todos os novos resíduos gerados serão devidamente acondicionados e 

enviados a destino final adequado, através de operador de gestão de resíduos licenciado. Todos os 

locais de armazenamento de resíduos perigosos serão cobertos.  

 

Tendo em conta a atual produção de resíduos pela Continental Teves e a atual política de gestão de 

resíduos implementada, o impacte ambiental, embora direto, permanente e negativo, durante toda a 

fase de exploração do Projeto, é classificado como não significativo. 

 

4.6. ASPETOS ECOLÓGICOS 

Não são esperados impactes ambientais significativos na fase de construção. 

 

Os impactes de natureza negativa identificados para a fase de exploração resultam, essencialmente, do 

exercício da atividade de galvanização. Esta será responsável pela produção de efluentes carregados de 

crómio, níquel e zinco, contudo, estes efluentes serão tratados numa ETARII a instalar dentro da 

Continental Teves e, posteriormente, encaminhados para a ETARI municipal. Pelos motivos expostos, o 

impacte é de natureza negativa, significativo, indireto, certo, regional, permanente e reversível. 

 

4.7. PAISAGEM 

Considerando que se trata de um projeto de alteração de uma estrutura industrial já existente, cuja 

implantação se insere numa área já previamente desafetada, os impactes mais significativos cingem-se 

maioritariamente à fase de construção, dada a natureza particular da obra, e ao acréscimo da atividade 

já existente durante a fase de exploração. O impacte de visualização das vias próximas e a afetação da 

qualidade visual constitui uma alteração nas características paisagísticas do espaço afetado. 

 

4.8. SOCIO ECONOMIA 

Na fase de construção, os impactes socioeconómicos, estão associados ao aumento do número de 

postos de trabalho e aumento da procura de serviços associados à construção civil. Consideram-se 

estes impactes positivos, de carácter temporário, e poucos significativos. 

 

Relativamente ao acréscimo do volume de tráfego de veículos pesados nesta fase, prevê-se 3 

camiões/dia no decorrer dos trabalhos associados à implementação das fundações (que durarão cerca 

de 3 semanas) e 1 camião/dia para receção de material (que durará cerca de 7 semanas). Não está 

previsto acréscimo de tráfego para veículos ligeiros. Considera-se este aumento na fase de construção, 

negativo e de caráter pouco significativo e temporário. 

 

Os acessos à instalação serão efetuados pela autoestrada A2, Estrada Nacional EN252 e estrada de 

acesso dentro do Parque Industrial. 

 

No que se refere à fase de exploração, com a implementação do projeto em causa, os impactes 

económicos e sociais resultantes do projeto serão os seguintes mencionados: 

 

 Em termos de diversificação do tecido económico local, o projeto em causa irá proporcionará 

alterações na atividade económica exercida, contribuirá para o desenvolvimento económico da 

zona, apostando no aumento das exportações e no aumento da produção. Assim, considera-se 

este aspeto muito positivo, de carácter permanente, e muito significativo. 

 No que diz respeito à criação de oportunidades de emprego, na primeira fase de implementação 

do projeto serão criados 44 postos de trabalho. Considera-se então, que a criação direta dos 
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postos de trabalho é um aspeto positivo, de carácter permanente, de magnitude elevada e muito 

significativo. 

 Em termos de volume de tráfego, na fase de exploração do projeto circularão, em média, menos 9 

camiões por dia. Esta redução resulta da eliminação dos fluxos de peças pré-galvanizadas para o 

exterior e respetivo regresso à fábrica, para montagem. Este aspeto é considerando significativo, 

face ao tipo de tráfego existente na zona. Assim, considera-se este impacte positivo, de carácter 

permanente e significativo. 

Na fase de encerramento deverão considerar-se a eliminação de postos de trabalho associados ao 

funcionamento da fábrica, este facto traduz-se num impacte negativo, de carácter permanente e 

significativo. 

Com o desmantelamento da fábrica, a Continental Teves elimina a capacidade de produção dos seus 

produtos finais contribuindo para uma redução da competitividade empresarial e económico da região. 

Este aspeto traduz-se num impacte negativo, de carácter permanente e significativo. 

 

4.9. PATRIMÓNIO 

Como não foram identificados nenhuns valores patrimoniais, em especial os arqueológicos, e uma vez 

que os trabalhos de construção não preveem abertura de valas ou remoção de solo natural (apenas 

será removido em algumas zonas o pavimento já existente e brita que serviu de terraplanagem durante 

a fase inicial da fábrica em 1993), não existem impactes negativos neste descritor. 

 

4.10. GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

Na fase de construção, uma vez que os trabalhos não preveem abertura de valas ou remoção de solo 
natural (apenas será removido em algumas zonas o pavimento já existente e brita que serviu de 
terraplanagem durante a fase inicial da fábrica em 1993), não existem impactes negativos neste 

descritor. 

Na fase de exploração, considerando todas as medidas de segurança associadas ao sistema de gestão 

de resíduos e tratamento de efluentes e medidas de contenção de derrames que serão implementadas, 

a probabilidade de risco de contaminação será significativamente reduzida, o que tornará o eventual 

risco mínimo e muito pouco provável. Assim, os impactes associados serão negativos, temporários, 

diretos, de magnitude reduzida, portanto, pouco significativos. 

Na fase de encerramento, considerando que não são esperadas grandes escavações, o impacte, a 

existir, será negativo, pouco significativo, temporário, pouco significativo. 

 

4.11. SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E ACIDENTES GRAVES 

Durante a fase de construção está prevista a utilização de substâncias químicas (tintas, solventes, 

resinas, óleos, etc.) em quantidades pouco significativas. Será expetável a ocorrência de pequenos 

derrames, que poderão ser minimizados com a aplicação de boas práticas ambientais. Considera-se pois 

este impacte ambiental negativo, temporário, direto, de magnitude baixa, portanto, pouco significativo. 

Com a exploração da linha de tratamentos de superfície e ETARI, a instalação passará a estar abrangida 

pelo Decreto-Lei nº 150/2015, no nível inferior de perigosidade. As novas substâncias presentes na 

linha galvânica e na ETARI são consideradas fontes de perigo.  

Neste sentido, foi efetuada uma avaliação de risco qualitativa (integrada na avaliação de 

compatibilidade de localização) que envolveu a identificação, seleção e análise dos possíveis cenários de 

acidente e avaliação das respetivas consequências; a determinação de zonas de perigosidade e a 

caracterização da envolvente e sua vulnerabilidade. A análise integrada destes fatores permitiu 

selecionar um conjunto de 15 cenários. Determinou-se o risco dos diferentes cenários identificados, 

tendo em conta a probabilidade de ocorrência e as estimativas das consequências dos acidentes. 
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Em relação à probabilidade, todos os acidentes se encontram em zonas de baixa ocorrência. Em relação 

às consequências, a categoria de gravidade nos efeitos sobre o ambiente foi considerada baixa para 

todos os cenários analisados. 

Conclui-se assim que o impacto da instalação da CONTINENTAL TEVES, em termos de risco de 

acidentes graves é aceitável, considerando as medidas de redução de risco implementadas e a 

implementar.  

De referir que o projeto de execução contempla a construção de uma caleira central que atravessará 

toda a área da linha da galvânica. A dimensão da caleira terá em consideração o volume do maior 

reservatório existente na galvânica, ou seja, 10 m3 + 20% da sua capacidade. A caleira será reforçada 

com uma camada de resina epóxi. Em caso de derrame, a substância derramada será retirada da 

caleira, recorrendo a uma bomba. 

Na fase de encerramento, considera-se que existe o risco de derrame de substâncias químicas 

presentes na instalação. Este impacte ambiental é considerado negativo, temporário, moderado, 

significativo. 
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5. MEDIDAS MITIGADORAS OU POTENCIADORAS 
 

Na sequência da avaliação dos principais impactes ambientais decorrentes das várias fases do projeto, 

foram definidas medidas de minimização dos impactes negativos e recomendações relacionadas com o 

mesmo que o Promotor deverá assegurar, de modo a contribuir para a sustentabilidade ambiental do 

Projeto, limitando os impactes residuais do mesmo. 

 

5.1. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Não estão previstas medidas mitigadoras ou potenciadoras para este descritor. 

 

5.2. QUALIDADE DO AR 

Nas fases de construção e desativação, para que seja possível a minimização das perturbações 

causadas pela emissão de poeiras e material particulado, será efetuada a limpeza regular dos acessos e 

da área afeta à obra, no sentido de evitar a acumulação e a re-suspensão de poeiras, assim como o 

transporte cuidado de terras e outros materiais de construção, em camiões com cobertura, de modo a 

reduzir as emissões de partículas. 

Na fase de exploração, relativamente às três novas chaminés, serão adotadas medidas no sentido de 

evitar que os impactes associados assumam uma maior significância. Relativamente à correta dispersão 

de poluentes na atmosfera proveniente de emissões pontuais (das chaminés já existentes e das novas 

chaminés) a Continental Teves irá assegurar o cumprimento de normas de descarga de poluentes para 

a atmosfera, assegurar que a altura das chaminés é adequada a uma boa dispersão dos poluentes, 

cumprindo os requisitos legais e os valores limite de emissão (VLE) estabelecidos nas disposições legais 

em vigor para as fontes pontuais. 

 

5.3. RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

De forma a minimizar os impactes ambientais negativos sobre os recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, serão adotadas as medidas que seguidamente se apresentam. 

 

Fases de Construção e Encerramento: 

▪ Instalação de unidades sanitárias provisórias portáteis, para recolha de esgotos com a frequência 

necessária e encaminhamento a destino final adequado; 

▪ Limpeza imediata da área afetada no caso da ocorrência de um derrame acidental, de forma a 

minimizar o risco de contaminação do solo e águas subterrâneas; 

▪ O estaleiro de obra irá dispor de locais apropriados às operações de lavagem de rodados e 

betoneiras. As lamas produzidas serão posteriormente tratadas e enviadas para destino adequado 

por um operador licenciado para o efeito; 

▪ Os efluentes líquidos contaminados serão armazenados localmente até à sua recolha e envio para 

destino final adequado por um operador licenciado para o efeito. 

 

Fase de Exploração: 

▪ A zona de implantação do projeto encontra-se projetada com um sistema de contenção de 

derrames devidamente impermeabilizado com uma camada epoxi; a bacia de retenção da linha 

galvânica estará ligada à ETAR e possuirá a capacidade do tanque de maior dimensão (10 m3) + 

20% do seu volume. A ETAR está dimensionada de modo a ser implantada dentro de uma bacia de 

retenção e possuirá os seguintes sistemas de controlo:  

o Sistemas de controlo nível baixo, intermédio e alto (LSL; LSM; LSH) com atuação da bomba e 

aberturas das válvulas pneumáticas que permitem o encaminhamento os tanques a jusante; 

o Válvulas pneumáticas com controlo de pressão; 

o Sistema de overflow para a bacia de contenção; 

o Válvula de purga que encaminha para a bacia de contenção. 
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▪ Proceder-se-á a uma correta gestão dos resíduos produzidos na ETAR e na linha da galvânica com 

base num Plano de Gestão de Resíduos, assegurando que a sua produção e/ou nocividade serão 

prevenidos. Os resíduos produzidos serão encaminhados para valorização ou eliminação por 

operadores de gestão licenciados para o efeito; 

▪ Será assegurado o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos na ETAR e na linha 

da galvânica, em local coberto e devidamente impermeabilizado, estando prevista a 

contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames; 

▪ Será assegurado o correto armazenamento e manuseamento dos produtos químicos utilizados na 

ETAR (nomeadamente reagentes) e da linha da galvânica, através do seu armazenamento em 

tanques rodeados por bacias de retenção em betão e camada epoxi, com capacidade igual ao 

volume armazenado, nos casos em se afigure necessário; 

▪ Será assegurada a minimização das quantidades finais de lamas produzidas através da otimização 

do processo de tratamento e da implementação de um sistema de gestão das quantidades de 

lamas produzidas. Por outro lado, assegurar-se-á a maximização da quantidade de lamas a 

valorizar; 

▪ O transporte de substâncias químicas e resíduos será efetuado de modo a que não ocorram 

derrames no pavimento. A movimentação será efetuada em piso pavimentado. As águas pluviais 

produzidas nestes locais são previamente enviadas para um filtro passavant. Em caso de derrame 

de substâncias químicas, serão colocados tapa-sumidouros de modo a evitar a chegada do produto 

derramado à rede de águas pluviais; poderão ser colocados, caso necessário, diques ou rolos de 

contenção; 

▪ Adicionalmente, para a contenção de eventuais derrames de resíduos, matérias-primas ou de 

efluentes industriais, estarão disponíveis na instalação kits de emergência ambiental (em locais de 

fácil acesso e identificados em planta) por forma a prevenir a contaminação das águas pluviais ou 

infiltração de contaminantes no solo ou linha de água; 

▪ Programação adequada da paragem da ETAR em situações de grandes manutenções e 

implementação de medidas adequadas, assegurando a otimização das condições de exploração da 

ETAR nestes períodos; 

▪ Será avaliada periodicamente a integridade das bacias de retenção e da camada impermeabilizante 

(camada epóxi), renovando-se adequadamente esta camada, sempre que necessário; 

 

▪ Serão estudadas medidas adicionais economizadoras de água, na vertente de consumo humano e 

de consumo industrial, de modo a contribuir para a redução dos volumes de água captada e, 

consequentemente de águas residuais descarregadas em meio hídrico após tratamento; 

▪ A descarga do efluente da ETARI respeitará as condições definidas no Regulamento de Drenagem 

de Águas Residuais Industriais do Município de Palmela. 

 

 

5.4. AMBIENTE SONORO 

Nas fases de construção e encerramento, será garantida a presença em obra unicamente de 

equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável, que se 

encontrem em bom estado de conservação/manutenção, garantindo-se também que as operações mais 

ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se limitem ao período diurno e dias úteis. 

Na fase de exploração, será efetuada uma caraterização do ruído para o exterior (tendo em 

consideração os alvos sensíveis existentes na envolvente da Continental Teves), e caso seja necessário, 

serão aplicadas medidas para minimizar o nível de ruído, de modo a que seja cumprida a legislação em 

vigor. 

 

5.5. USO DO SOLO 

Nas fases de construção e de encerramento: 

 

 Será elaborado um plano de prevenção e resposta imediata a derrames acidentais; 
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 O estaleiro e parque de materiais serão localizados no interior da área de intervenção, para 

evitar, tanto quanto possível, movimentações de terras e abertura de acessos; 

 As operações de manuseamento de combustíveis, óleos e lubrificantes serão realizadas em 

locais destinados para o efeito; 

 Serão ministradas ações de sensibilização os trabalhadores, em matéria de boas práticas 

ambientais e ações de prevenção e mitigação de eventuais derrames.  

 

Relativamente à fase de exploração, para a proteção do solo, deverão ser consideradas as mesmas 

medidas atrás indicadas para os recursos hídricos. 

 

5.6. RESÍDUOS 

Será assegurada a implementação das seguintes medidas nas fases de construção e encerramento: 

 Correta segregação e armazenamento temporário de todos os resíduos produzidos, de acordo 

com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor, promovendo o envio para 

reciclagem. A reutilização de materiais será promovida, se possível; 

 Elaboração de um plano de gestão ambiental (PGA), constituído pelo planeamento de execução 

de todos os elementos da obra e identificação das medidas de minimização a implementar e 

respetiva calendarização; 

 Realização de campanhas de sensibilização dos trabalhadores, de modo a garantir o 

cumprimento das medidas de gestão dos resíduos; 

 Após término da obra, proceder-se-á à remoção de todo o tipo de resíduos produzidos no 

estaleiro. 

 

Na fase de Exploração: 

 Correta segregação e armazenamento temporário de todos os resíduos produzidos, de acordo 

com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Será assegurada a 

contenção/retenção de eventuais escorrências/ derrames; 

 Realização de campanhas de sensibilização dos trabalhadores, de modo a garantir o 

cumprimento das medidas de gestão dos resíduos. 

 

5.7. ASPETOS ECOLÓGICOS 

Dada a natureza da área e dos impactes esperados, as medidas de minimização para este descritor 

apenas devem passar pelas medidas de carácter geral usualmente recomendadas, de incidência 

transversal nos diferentes fatores ambientais e respeitantes a boas práticas ambientais.  

 

5.8. PAISAGEM 

No que se refere à fase de construção, o estaleiro e outras áreas de apoio à obra estarão dissimulados 

por tapumes e vedações de forma a reduzir o impacte visual destas zonas com forte desorganização 

espacial e com depósitos de materiais.  

 

Relativamente à fase de exploração, não foram definidas medidas específicas para esta fase do projeto. 

 

5.9. SOCIO-ECONOMIA 

Relativamente às fases de construção e encerramento, será divulgado um programa de execução da 

obra à população residente na área envolvente, relativamente ao objetivo, natureza, calendarização e 

eventuais afetações à população (por exemplo, acessibilidades). 

Privilegiar-se-á o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra, assim como assegurar 

o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em 

consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade da população. 
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Relativamente à fase de exploração, não foram definidas medidas específicas para esta fase do projeto. 

 

5.10. PATRIMÓNIO 

Dado que as operações de alteração das áreas não inclui escavações e/ou abertura de valas, não se 

propõem medidas de mitigação e ou potenciadoras do projeto. 

 

5.11. GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

Foi já realizada uma campanha de amostragem de água do furo para que se conheça a situação de 

referência, para que, no caso de ocorrer um derrame acidental durante a fase de construção e 

exploração, se possa determinar a sua extensão e intensidade. 

 

5.12. SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E ACIDENTES GRAVES 

Na fase de exploração serão implementadas as seguintes medidas: 

 

▪ Será elaborado um plano de prevenção e resposta a emergências ambientais, que incluirá 

procedimentos de atuação, meios de prevenção e de mitigação de acidentes ambientais; 

▪ A zona de implantação do projeto encontra-se projetada com um sistema de contenção de 

derrames devidamente impermeabilizado com uma camada epoxi; a bacia de retenção da linha 

galvânica estará ligada à ETAR e possuirá a capacidade do tanque de maior dimensão (10 m3) + 

20% do seu volume; 

▪ A ETAR está dimensionada de modo a ser implantada dentro de uma bacia de retenção e possuirá 

os seguintes sistemas de controlo:  

o Sistemas de controlo nível baixo, intermédio e alto (LSL; LSM; LSH) com atuação da bomba e 

aberturas das válvulas pneumáticas que permitem o encaminhamento os tanques a jusante; 

o Válvulas pneumáticas com controlo de pressão; 

o Sistema de overflow para a bacia de contenção; 

o Válvula de purga que encaminha para a bacia de contenção. 

▪ Proceder-se-á a uma correta gestão dos resíduos produzidos na ETAR e na linha da galvânica com 

base num Plano de Gestão de Resíduos, assegurando que a sua produção e/ou nocividade serão 

prevenidos. Os resíduos produzidos serão regularmente encaminhados para valorização ou 

eliminação por operadores de gestão licenciados para o efeito; 

▪ Será assegurado o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos na ETAR e na linha 

da galvânica, em local coberto e devidamente impermeabilizado, estando prevista a 

contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames; 

▪ Será assegurado o correto armazenamento e manuseamento dos produtos químicos utilizados na 

ETAR e linha da galvânica (nomeadamente reagentes), através do seu armazenamento em 

tanques rodeados por bacias de retenção em betão e camada epoxi, com capacidade igual ao 

volume armazenado, nos casos em se afigure necessário; 

▪ Será assegurada a minimização das quantidades finais de lamas produzidas através da otimização 

do processo de tratamento e da implementação de um sistema de gestão das quantidades de 

lamas produzidas; 

▪ O transporte de lamas da ETAR será efetuado de modo a que não ocorram derrames no 

pavimento; 

▪ Para a contenção de eventuais derrames de resíduos, matérias-primas ou de efluentes industriais, 

estarão disponíveis na instalação kits de emergência ambiental (em locais de fácil acesso e 

identificados em planta) por forma a prevenir a contaminação das águas pluviais ou infiltração de 

contaminantes no solo ou linha de água; 

▪ Programação adequada da paragem da ETAR em situações de grandes manutenções e 

implementação de medidas adequadas, assegurando a otimização das condições de exploração da 

ETAR nestes períodos; 

▪ Avaliar-se-á periodicamente o estado de conservação dos tanques da ETARI, da linha da galvânica 

e da camada de resina epóxi, de modo a assegurar a sua eficácia de impermeabilização. 

▪ Serão promovidas ações de sensibilização aos trabalhadores com vista ao correto procedimento 

em caso de acidente e simulacros ambientais, testando a eficácia dos meios existentes. 
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ANEXO 

Peças desenhadas 
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Localização do Projeto 

 

Extrato da Carta Militar de Portugal, Folha 443 

Série M888 / Escala 1:25000 

Instituto Geográfico do Exército 

 

N 
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Enquadramento Local e Acessos (A2, EN252) 
 

 

Coordenadas da Instalação: -67060.983718; -118778.176117 Sistema de Coordenadas PT-TM06-ETRS89 (EPSG:3763) 
(Fonte: ARCGIS, Online) 

N 

0.2 0.4 Km 
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Limites da área ocupada pela Continental Teves 

 


