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1 RESUMO NÃO TÉCNICO – APRESENTAÇÃO 

O presente documento constituiu o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) do Projeto da “Expansão do Parque de GPL”, que a PRIO SUPPLY, S.A. pretende implantar no 

Porto de Aveiro, nas imediações do parque de combustíveis líquidos da mesma empresa. Este 

projeto diz respeito à ampliação de um parque de taras e constituição de um novo parque de 

armazenamento de garrafas e a granel em reservatórios, tendo em vista aumentar a capacidade de 

armazenamento de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL). 

O presente RNT pretende resumir os principais aspetos ambientais identificados na elaboração do 

EIA, apresentando-se o mesmo em linguagem o menos técnica possível, por forma a tornar este 

documento o mais acessível a todos os interessados.  

O RNT é um documento essencial no processo de participação do público em processos de 

Avaliação de Impactes Ambientais (AIA), sendo, em muitos casos, a única fonte de informação da 

população interessada.  

Informações mais detalhadas sobre o EIA (Relatório Síntese, Peças Desenhadas, Anexos Técnicos e 

Análise de Risco) podem ser encontradas na Câmara Municipal de Ílhavo1), Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro2) (CCDR-Centro) e na Agência Portuguesa do 

Ambiente3) (APA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
http://www.cm-ilhavo.pt/ 

2
http://www.ccdrc.pt/ 

3
http://www.apambiente.pt/in

dex.php?ref=5&subref=22 

 

 

2 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL - APRESENTAÇÃO 

O EIA elaborado é constituído pelo presente documento designado como Volume I – RNT e pelos 

seguintes documentos: 

• Volume II - Relatório Síntese; 

• Volume III – Peças Desenhadas;   

• Volume IV – Anexos Técnicos; 

• Volume V – Análise de Risco. 

A análise ambiental do projeto foi efetuada com o objetivo de dar cumprimento à legislação em 

vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro e demais alterações nos 

Decretos-Leis n.º 47/2014 de 24 de março e n.º 179/2015, de 27 de agosto 4). 

O EIA foi ainda elaborado tendo Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro que aprovou os 

requisitos e normas técnicas aplicáveis à documentação a apresentar pelo proponente nas 

diferentes fases da AIA e o modelo da Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

O EIA foi desenvolvido entre os meses de Janeiro a Fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

4
 Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, que 
transpõe para a ordem jurídica 
interna a  Diretiva n.º 

2011/92/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 
de dezembro de 2011, relativa 

à avaliação dos efeitos de 
determinados projetos 
públicos e privados no 

ambiente (codificação da 

Diretiva n.º 85/337/CEE, do 
Conselho de 27 de junho de 

1985). 

 

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=5&subref=22
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=5&subref=22
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3 OBJETIVOS DO PROJETO 

O principal objetivo do projeto é aumentar a capacidade de armazenamento de Gases de Petróleo 

Liquefeitos (GPL) nas instalações da PRIO no Porto de Aveiro. 

A entidade responsável pelo projeto e pela sua execução técnica é a PRIO SUPPLY S.A.7). A 

execução técnica do projeto de civil coube às empresas Protécnico – Projetos e Empreendimentos 

Técnicos Lda. 8) (Parque de Taras - Oeste e Parque de Reservatórios) e Petrocivil Instaladores e 

Projetistas Reunidos Lda. 9) (Ampliação do Parque de Taras - Este) tendo a Trifólio – Estudos e 

Projetos Ambientais e Paisagísticos, Lda10) elaborado o EIA e o presente RNT. 

 

 

 

7 http://www.prioenergy.com/ 
 

 

8
http://www.protecnico.pt/ 

 

9
http://petrocivil.pt/ 

 

10
http://www.trifolio.pt/ 

 

 

4 INTERVENIENTES – PROJETO, EIA E AIA 

A entidade responsável pelo projeto e pela sua execução técnica é a PRIO SUPPLY S.A..  

A execução técnica do projeto de civil coube às empresas Protécnico – Projetos e 

Empreendimentos Técnicos Lda. 8) (Parque de Taras - Oeste e Parque de Reservatórios) e Petrocivil 

Instaladores e Projetistas Reunidos Lda. 9) (Ampliação do Parque de Taras - Este) 

A entidade licenciadora do projeto é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).11) 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental é a Agência Portuguesa de Ambiente.12) 

A Trifólio – Estudos e Projetos Ambientais e Paisagísticos, Lda elaborou o EIA e o presente RNT. 

 

 

 
 

 

 

 

11 
www.dgge.pt/ 

12 
www.apambiente.pt/ 

  

 

 

5 PROJETO - LOCALIZAÇÃO 

O projeto em análise desenvolve-se exclusivamente na freguesia de Gafanha da Nazaré (pertencente ao Distrito de 

Aveiro e Concelho de Ílhavo). 

O enquadramento regional e a localização do projeto em estudo apresentam-se nas figuras seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trifolio.pt/
http://www.dgge.pt/
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Figura 1 – Enquadramento 

Regional 
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Figura 2 – Localização do 

Projeto (Carta Militar e 

Pormenor de Implantação) 
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6 INSTALAÇÕES EXISTENTES 

As instalações da PRIO estão localizadas na área de jurisdição do Porto de Aveiro, num local denominado Ilha da Mó do 

Meio. No porto de Aveiro, o estabelecimento localiza-se na Zona Logística e Industrial (ZALI), encontrando-se esta zona 

inserida na área do Plano de Ordenamento e Expansão do Porto de Aveiro e no Terminal de Granéis Líquidos do Porto de 

Aveiro.  

São constituídas atualmente por 3 unidades, apresentando-se seguidamente as componentes técnicas principais de cada 

uma das unidades: 

• Parque de Tanques (combustíveis Líquidos) – cujo proprietário é a PRIO SUPPLY, S.A.: 

o Armazenagem: 

 Biodiesel, Gasóleo, Bioetanol e Gasolina: 

• 1 Tanque de Biodiesel com 8.000m3 de capacidade 

• 2 Tanques horizontais de Biodiesel com 210 m3 de capacidade cada 

• 1 Tanque de Gasóleo com 8.000m3 de capacidade; 

• 1 Tanque de Gasolina95 com 10.000m3 de capacidade, com ecrã interno flutuante 

• 1 Tanque de Bioetanol com 200m3 de capacidade com ecrã interno flutuante 

 Gasóleo: 

• 3 Tanques de Gasóleo com 16.500 m3 de capacidade cada 

 Aditivos e corantes: 

• 3 Tanques de Aditivos com 40 m3 de capacidade cada 

• 1 Tanque de Gasolina 98 com 40 m3 

o 4 Ilhas de enchimento para expedição em carro tanque de Gasolina/Bioetanol e Gasóleo/FAME em 

proporções variáveis através de braços de carga multiproduto; 

o 1 Reservatório enterrado para recolha de combustíveis drenados dos carros-tanques - Escorras; 

o 1 Reservatório enterrado para recolha de purgas - SLOPS; 

o Sistema de combate a incêndios com rede de água e espuma; 

o Zona de tratamento de águas oleosas através de separador de hidrocarbonetos; 

o Zona de tratamento de águas residuais domésticas – ETAR; 

o Ponte de Cais 26 - receção e expedição de e para navio de combustíveis Líquidos (gasolina e diesel), 

Biodiesel, Óleos vegetais, Metanol, e soda cáustica, e está interligada com o Parque de Combustíveis 

Líquidos, a PRIO Biocombustíveis, e a unidade industrial da Bresfor através do pipeline do Porto de 

Aveiro 

• Parque de GPL - cujo Proponente é a PRIO SUPPLY S.A.; 

o Armazenagem:  

 4 reservatórios de GPL com capacidade de 49,95m3 

 Parque de armazenagem de taras, constituída por 10.010 garrafas do tipo G22 (21,6 litros 
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cada) sendo 5.005 cheias e 5.005 vazias, ou equivalente quantidade de GPL em garrafas G110 

o Expedição: 

 Zona de carga / descarga de camiões cisterna 

 Estação de enchimento de garrafas G22 

 Zona de enchimento de garrafas G110 

 Zona de carga / descarga de garrafas 

o Rede de GPL 

o Rede de ar comprimido 

o Rede de incêndio (ligada ao serviço de incêndio do Parque de Tanques) 

o Rede de recolha de águas pluviais ligada à rede pública 

o Rede de esgotos domésticos (saneamento) com trincheiras filtrantes 

• Parque de Biocombustíveis - cujo Proprietário é a PRIO Biocombustíveis S.A. 

o Refinaria (Unidade 9): Capacidade min. 104.000 t/ano óleo com 8,000 h/ano 

o Transesterificação (Unidade 10): Capacidade min. 100.000 t/ano FAME com 8,000 t/ano 

o Secagem do Éster Metílico (Unidade 11): Capacidade 100.000 t/ano FAME com 8,000 h/ano 

o Tratamento da Glicerina com Água (Unidade 12): Capacidade 30.000 t/ano 

o Glicerina com água 35-40 % com 8,000 h/ano 

o Evaporação da Água na Glicerina (Unidade 14): Capacidade 12.500 t/ano 

o Glicerina crua 35-40 % com 8,000 h/ano 

 

7 PROJETO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS 

Este projeto diz respeito à ampliação de uma instalação de enchimento e armazenagem de GPL 

existente com duas componentes: ampliação do armazenamento em taras e ampliação do 

armazenamento a granel. 

A componente do projeto relativo à ampliação do parque de taras corresponde á construção de 

duas áreas destinadas ao armazenamento de garrafas: A Oeste do parque GPL existente um parque 

para a armazenagem de 9 064 garrafas de 110,0 litros (G110) com a capacidade total de 407.88 

Toneladas, e a Este do parque GPL existente uma área para armazenamento de 45 408 garrafas de 

110,0 litros (G110) com a capacidade total de 2 043,360 Toneladas. 

A ampliação de armazenagem de GPL a granel é constituída por um conjunto de 9 reservatórios do 

tipo fixos, horizontais e recobertos com a capacidade unitária de 570m3, sendo a capacidade total 

da instalação de 5 130 m3 ou 2 975,400 Toneladas. 

 

Estima-se as seguintes movimentações de veículos no decorrer da operação do Projeto. 

Na elaboração do projeto, 
foram observados todos os 

aspetos técnicos 

regulamentares e normativos 
em vigor, nomeadamente o 
Decreto-Lei n.º 36270 de 9 de 

Maio de 1947 – Regulamento 
das Instalações para 

Armazenagem e Tratamento 

Industrial de Petróleos Brutos, 
seus Derivados e Resíduos e 
NFPA 58: Liquefied Petroleum 

GasCode, 2014 Edition 
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Total anual 

de Veículos 

pesados 

Cisternas de GPL 

expedidas (~ 15% 

do total) 

Veículos/dia 

Camião de 

transporte de 

garrafas 

Veículos/dia 

Total diário 

de Veículos 

pesados 

Ampliação do Parque de Taras (Oeste) 2 100 - 6 6 

Parque Taras (Este) e Parque de 

Reservatórios (Granel) 
8 000 4 18 22 

Total 10 100 4 24 28 

 

A receção/expedição de GPL nas componentes do Projeto em estudo, será maioritariamente 

efetuada por via rodoviária. No caso do uso de navios para receção de GPL vir a ser uma realidade, 

uma vez que está em ponderação e avaliação técnico-financeira, é expetável um acréscimo de 4 

navios/ano com a exploração das componentes do projeto.  

Para esse efeito, a utilização da Ponte Cais 26 atualmente existente e operacional pelo Parque de 

Tanques (combustíveis líquidos), poderá ser equacionada sendo necessário adquirir novo 

equipamento de trasfega, mangueira ou braço de carga. Trata-se de investimentos em 

equipamento adicional para suportar o manuseio de um novo produto, não sendo necessária nova 

infra-estruturação pesada. Para a trasfega do GPL dos navios para as componente do Projeto em 

estudo, será ponderado o uso de uma das tubagens (pipeline) já existentes para produtos 

derivados de petróleo, entre a Ponte de Cais 26 e o Parque em projeto, por forma a evitar obras e 

custos adicionais. 

Haverá ainda a partilha e interligação de algumas das infraestruturas de base entre as instalações 

existentes e o projeto em estudo, nomeadamente a rede de combate a incêndios. 

 

7.1 PROJETO – AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE TARAS (OESTE) 

O presente projeto desenvolve-se nos terrenos do requerente, inseridos na Zona Industrial do Porto 

de Aveiro no Terminal de Granéis Líquidos. O parque a construir para a ampliação do parque de 

taras será do tipo A - localizando-se em recinto descoberto e será delimitado por uma vedação 

exterior, no limite de propriedade, em rede metálica, com 2.5m de altura, de malha igual ou inferior 

a 50 mm, com um diâmetro mínimo de arame de 2 mm, soldada a postes tubulares, de modo a 

assegurar a proteção contra a entrada de pessoas estranhas.  

A área afeta ao parque de armazenagem, uma vez que se encontra inserida numa zona de acesso 

restrito, será sinalizada por balizadores redondos fixos ao pavimento. 

O pavimento, na zona de arrumação de garrafas, será em betão hidráulico com adição de fibras 

metálicas, isento de covas ou depressões e possuirá uma inclinação adequada, de forma a evitar a 

acumulação de eventuais derrames de gás ou águas da chuva. 

As garrafas de GPL, cheias e vazias, são arrumadas na posição vertical, sempre contidas no interior 

de contentores apropriados, sobrepostos, ou seja, arrumados em altura, de modo que não se 

ultrapasse os 4 m. A sua arrumação é feita de forma a permitir não só a sua fácil inspeção e 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Aspeto atual da 

área de implantação – do 

projeto de Ampliação do 

Parque de Taras 
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remoção, em caso de fuga, como também de modo a permitir o fácil manuseamento dos 

contentores pelos meios mecânicos mais apropriados (empilhadores), constituindo estes, uma 

garantia de maior segurança para este tipo de operação. 

 Área total da zona de intervenção 2 353.00 m2 

 Área de Armazenagem a ampliar 1 174,00 m2 

 Área de rodovia: 1 108,00 m2 

 

Na figura seguinte apresenta-se a configuração geral do projeto. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Aspeto atual da 

área de implantação – do 

projeto de Ampliação do 

Parque de Taras 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Planta Geral do 

Projeto da Ampliação do 

Parque de Taras (Oeste) 
(s/escala) 

 

Sombreado a azul – área de 

implantação do Parque de Taras 

(Oeste) 

Sombreado a cinzento – acessos 

rodoviários 

 

7.2 PROJETO – PARQUE DE TARAS (ESTE) E PARQUE DE RESERVATÓRIOS 

O presente projeto desenvolve-se nos terrenos do requerente, inseridos na Zona Industrial do 

Porto de Aveiro, sendo os acessos diretos garantidos a partir dos arruamentos existentes. Foram 

previstos 3 acessos diretos ao exterior do parque e ainda um acesso a partir do parque existente, 

garantindo a perfeita interligação e integração com as áreas e espaços envolventes. 

O parque de taras previsto destina-se ao armazenamento de garrafas de GPL. Apesar de ser 

previsto o armazenamento de garrafas de várias capacidades, o parque foi dimensionado para a 

sua maior capacidade ou seja garrafas de G110. As garrafas estarão armazenadas verticalmente em 

paletes de 1,60x1,10m e cada palete terá capacidade para 11 garrafas cada. Foi ainda previsto o 

armazenamento, com paletes sobrepostas, não se prevendo que a altura máxima ultrapasse os 

4,00m. 

O pavimento na zona do parque de armazenagem de taras será realizado por intermédio de betão 

 
 

 

 
Figura 6 – Aspeto atual da 

área de implantação – 

Parque de Taras (Este) 
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hidráulico com 20 cm de espessura, com adição de fibras, aplicado sobre camada de materiais de 

granulometria extensa. O acabamento será com antiderrapante do tipo “MASTERTOP 100” à cor 

natural, com acabamento rugoso, sendo executadas as respetivas juntas de dilatação.  

Os contentores provenientes das linhas de enchimento ou dos postos exteriores serão colocados 

nos locais destinados, demarcados no pavimento com cor branca, por intermédio dos 

empilhadores existentes. A logística referente às operações de carregamento e descarregamento 

de paletes será assegurada de forma a facilitar as operações. Foi previsto ainda um local destinado 

ao carregamento de camiões de modo a não bloquear as circulações internas. 

No Parque de Reservatórios, e armazenagem de GPL a granel é constituída por um conjunto de 9 

reservatórios do tipo fixos, horizontais e recobertos com a capacidade unitária de 570m3, sendo a 

capacidade total da instalação de 5 130 m3.  

Os reservatórios previstos serão constituídos por corpo cilíndrico horizontal e fundos copados, 

construídos de acordo com o seu projeto de fabrico e com o respetivo certificado de qualidade em 

conformidade. Destinam-se a armazenar GPL, proveniente de transporte marítimo através da 

ponte de cais 26 e com enchimento via pipeline assegurado pelos equipamentos existentes nos 

navios de abastecimento. Uma vez armazenado, e através de tubagens de transfega, o GPL irá 

abastecer as linhas de enchimento existentes, e o enchimento de camiões cisterna através de 

braço de carga já existente.  

A implantação dos reservatórios foi prevista em grupos de 3 unidades, assentes sobre berço de 

areias doces e recobertos com materiais selecionados e grelhas de enrelvamento em betão para 

estabilizar o material de recobrimento e reduzir a erosão do mesmo. Serão providos dos normais 

dispositivos de operação e segurança. 

No topo norte dos reservatórios será construído um muro de betão armado que servirá de suporte 

ao recobrimento dos mesmos permitindo o acesso ao conjunto de acessórios e ligações. 

O layout do Projeto é apresentado na Figura 2. 

 

 
Figura 7 – Aspeto atual da 

área de implantação – 

Parque de Reservatórios 

 

 

 
Abastecimento de Água  

Não se prevê o consumo de 

água na expansão do parque 
GPL. 

 
 
 

Tratamento e Armazenamento 
das Águas Residuais 

Não se prevê a produção de 

águas residuais na expansão do 
parque GPL. 

Devido ao produto em causa 

(GPL) se evaporar quase 
instantaneamente nas 

condições ambientes, não se 

prevê que chegue qualquer 
fase líquida do mesmo ao 

sistema de recolha de águas 

pluviais. Por estas razões não 
haverá necessidade de 

qualquer sistema separativo na 

recolha de águas pluviais. 

As caixas sifonadas que 
recolhem água das valetas 

impedem também a passagem 

de fase gasosa do GPL para o 

sistema de drenagem de águas 

pluviais. 

 

7.3 PROJETO – ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO 

Os trabalhos de construção civil que constituem este projeto são constituídos por: 

• Ampliação do Parque de Taras (Oeste): 

o Terraplanagens e desmatação; 

o Pavimentos, lancis e vedações; 

o Instalação Elétrica; 

o Rede de Águas Pluviais. 

• Parque de Taras (Este) e Parque de Reservatórios 

o Terraplanagens e desmatação; 

o Estaleiro de obra; 

o Fundações especiais/tratamento de solo; 
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o Construção do muro frontal em Betão; 

o Construção do “berço” dos reservatórios; 

o Instalações mecânicas – Reservatórios de GPL; 

o Instalações mecânicas – Tubagens e equipamentos; 

o Recobrimento dos reservatórios; 

o Rede de Águas Pluviais; 

o Pavimentações e vedações; 

o Instalações elétricas, instrumentação e videovigilância (CCTV). 

o Estima-se uma movimentação de veículos que oscilará entre 5 a 10 veículos por dia, incluídos ligeiros e 

pesados. 
 

 

7.4 PROJETO - PROCEDIMENTOS USUAIS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO  

As operações previstas na Expansão do Parque GPL são as seguintes: 

• Butano ou Propano a granel: Enchimento de qualquer um dos novos reservatórios de 570m3 a partir do terminal 

marítimo (Ponte Cais 26).  

• Butano ou Propano a granel: Trasfega de qualquer um dos novos reservatórios de 570m3 para qualquer um dos 

reservatórios existentes de 49,95m3;  

• Butano ou Propano a granel: Trasfega entre qualquer um dos novos reservatórios de 570m3;  

• Butano ou Propano a granel: Enchimento de camiões cisterna a partir de qualquer um dos novos reservatórios 

de 570m3; 

• Parques de armazenagem de garrafas: Movimentação de contentores de garrafas através de empilhador. 

Garrafas cheias dos centros de enchimento para os parques de armazenagem e vice-versa para garrafas vazias. 

• Parques de armazenagem de garrafas: Carga e descarga através de empilhador, de camiões transportando 

contentores de garrafas. 

Para a manutenção estão previstas as seguintes atividades genéricas, com as respetivas periodicidades a definir em 

procedimentos de manutenção preventiva: 

Sistema de combate a incêndio: 

• Teste da operacionalidade dos canhões, válvulas manuais e automáticas, difusores, hidrantes, mangueiras e 

extintores. Verificação do estado de conservação, sinais de corrosão das partes metálicas e a existência de fugas 

na tubagem. 

Sistema de deteção de incêndio: 

• Verificação da operacionalidade de todos os sensores, a sua interação com as respetivas centrais, teste de 

sensibilidade e procedimentos de regulação. 

Botoneiras de paragem de emergência e botoneiras de alarme de incêndio: 

• Teste da operacionalidade das botoneiras e as suas interações com as respetivas centrais e equipamentos. 
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Tubagens de GPL: 

• Verificação do estado de conservação, sinais de corrosão, ensaios hidrostáticos e medições de espessuras. 

Válvulas de GPL: 

• Teste de acionamento, verificação do estado de conservação, sinais de corrosão e fugas. Periodicidade mensal. 

Reservatórios de GPL: 

• Requalificação dos Reservatórios: inspeção externa, ensaio de estanquicidade e procedimentos de manutenção, 

com periodicidade específica. Tudo de acordo com normativa legal relativa a este tipo de equipamentos. 

Equipamento de movimentação de GPL: 

• Verificação do estado de conservação e funcionamento, nível do óleo, fugas, sobreaquecimento, ligações 

elétricas manómetros e válvulas de alívio de pressão. Testes de paragens de emergência. 

Instrumentação de medição e detetores de nível:  

• Verificação do estado geral de conservação, visor (caso se aplique), ligações elétricas e funcionamento das 

teclas. Comparação de valores transmitidos com leituras manuais e calibrações se necessário.  

Sistema de iluminação geral:  

• Teste de acionamento das luzes, verificação de lâmpadas e substituições caso necessário. Verificação da 

estanquicidade das luminárias. 

 

7.5 TEMPO DE EXECUÇÃO DA OBRA E O CUSTO PREVISTO  

A calendarização do projeto prevê com os correspondentes acertos, uma compatibilização com o desenrolar do processo 

de AIA: 

 Fase de construção – prevê-se que esta fase vá demorar cerca de 12 a 13 meses. Esta fase só pode ter início após a 

emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável ou favorável condicionada. 

 Fase de exploração - toda a vida útil projeto com trabalhos de manutenção e conservação. Este tipo de 

infraestruturas tem uma vida útil longa, nunca inferior a 20 anos. 
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8 COMO FOI ELABORADO O EIA 

O EIA foi elaborado em conformidade com as premissas legais em vigor, que estabelecem as regras a que devem 

obedecer, em termos gerais, as peças que integram os Estudos Ambientais e todos os documento que o compõem. O 

Resumo Não Técnico do EIA seguirá o previsto no documento “Critérios de Boa Prática para o RNT” editado pela APAI - 

Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes e pela APA - Agência Portuguesa do Ambiente em 2008. 

O EIA pretendeu assim atingir os seguintes objetivos fundamentais: 

• Proporcionar os elementos necessários para uma informação clara, sintética e fundamentada do projeto; 

• Caracterizar a situação ambiental atual com base nos elementos disponíveis; 

• Identificar os impactes mais relevantes que o projeto a implementar irá provocar no ambiente; 

• Propor medidas de mitigação dos impactes negativos detetados, por forma a reduzi-los, ou se possível, evitá-

los; 

• Elaborar planos de monitorização, caso estes sejam necessários. 

Desta forma, a metodologia do EIA foi adotada em cumprimento dos Artigos 13.º, 14º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 e 

do Anexo V, bem como das boas práticas para a elaboração do EIA e da relevante experiência da equipa técnica. 

No EIA procede-se à descrição do Projeto e à identificação dos aspetos e áreas mais sensíveis, com base nas visitas de 

campo efetuadas e nos elementos bibliográficos disponíveis. Realiza-se também, a caracterização do ambiente afetado 

pelo Projeto e a evolução do ambiente na ausência do mesmo. Na identificação e avaliação de impactes pretendeu-se 

obter informação necessária para prever as eventuais consequências negativas e/ou positivas da implementação do 

projeto. Após a identificação dos impactes ambientais negativos propõem-se recomendações e medidas de minimização 

a implementar nas diversas fases do projeto (fase de construção, exploração e desativação). Estas medidas terão como 

objetivo reduzir (minimizar) as alterações provocadas no ambiente do local o projeto, bem como da região em estudo. 

Em função do local de implantação e das características do projeto, foram identificadas duas categorias de importância 

para os descritores ambientais: Importantes e Pouco Importantes, conforme a seguir apresentado: 

Descritores Importantes:  

• Ecologia, Componente Social, Recursos Hídricos e Qualidade da Água. 

Descritores Pouco Importantes:  

• Solos e Usos do Solo; Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso do Solo; Ambiente Sonoro; Paisagem; 

Geologia e Geomorfologia; Clima, Qualidade do Ar, Património e Resíduos. 

Nota: Nenhum descritor ambiental foi considerado como muito importante, em virtude do projeto se localizar num parque industrial consolidado. 

Após a identificação dos impactes ambientais negativos, foram propostas medidas de minimização. Estas medidas de 

minimização servem para reduzir (minimizar) os impactes ambientais negativos. Por último, no EIA propõe-se a 

implementação de um PAA (Plano de Acompanhamento ambiental da construção da obra), por forma a verificar-se a 

correta aplicação das medidas de minimização proposta. 
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9 ESTADO ATUAL DO AMBIENTE 
 

No que respeita à Ecologia, a área de implantação do projeto não se insere em qualquer Área Classificada de interesse 

para a conservação, sendo certo que o projeto encontra-se na envolvente do Sítio da Ria de Aveiro (PTCON0061), da 

Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro (PTZPE0004) e mais distante da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto. 

A área de localização do projeto é formada por um conjunto de espécies predominantemente do estrato herbáceo. Os 

terrenos de suporte resultam dos dragados da Ria de Aveiro, que foram efectuados para consolidar as áreas portuárias; 

esses dragados trazem consigo inúmeras sementes que ao germinarem dão origem a uma mistura de exemplares dos 

antigos juncais, lado a lado com representantes dos caniçais, misturados exemplares ruderais que são ubiquistas. 

No que se refere às espécies florísticas com interesse para a conservação, não foi confirmada a presença de qualquer 

espécie na área de implantação do projeto. 

No que diz respeito à Fauna, e bibliograficamente foram confirmadas 17 espécies aves, e 3 mamíferos terrestres. 

Durante o trabalho de campo foi confirmada a presença 7 destas espécies, não tendo sido detetados locais de 

nidificação ou criação dos mesmos. 

 

Para a caracterização do descritor Componente Social foram definidos três níveis: a região, o concelho e a freguesia.  

A região onde o projeto se localiza caracteriza-se por na última década ter apresentado uma manutenção, sem grandes 

oscilações, da população residente. Este facto está associado à melhoria das acessibilidades, quer rodoviária, quer 

ferroviárias, permitindo uma aproximação da região de Aveiro aos grandes centros urbanos do litoral.  

Em termos económicos, verifica-se que o sector primário (ex. sector da pesca) é o sector dominante, ainda que o sector 

secundário e terciário (ex. dinâmica industrial muito forte, com destaque principal para o Porto de Aveiro, e as áreas 

industriais de Estarreja e comércio por grosso e a retalho e os serviços de natureza social respetivamente) seja também 

representativo da população residente. 

Relativamente à proximidade de povoações e/ou aglomerados populacionais ao local do projeto, verifica-se um 

afastamento significativo destas (a Gafanha da Nazaré encontra-se a mais de 850m). 

 

No que respeita aos Recursos Hídricos Superficiais verifica-se que o local do projeto insere-se na região hidrográfica do 

Rio Vouga e nomeadamente no âmbito do Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Rios Vouga, Mondego e Lis (PGRH 

4). Nesse sentido e de forma a complementar a informação com dados mais recentes, consultou-se a página de internet 

do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). De acordo com a informação disponibilizada, 

identifica-se o rio Boco como a linha de água presente, verificando-se que a mesma não é intersetada pelo projeto. Após 

visita ao local, foi possível verificar que não existem linhas de água onde o projeto se vai desenvolver (uma vez que a 

área do projeto é industrial). 

Relativamente aos Recursos Hídricos Subterrâneos, verifica-se que o aparecimento de água à profundidade de 5m pode 

manifestar-se com elevada probabilidade (esta informação decorre da análise, realizada no EIA, dos sistemas aquíferos 

existentes na área do projeto). 
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Nos Solos e Usos do Solo atuais, verifica-se que a área de localização do projeto é compatível com os usos atuais 

existentes, uma vez que o projeto localiza-se numa zona industrial consolidada e que o uso atual do solo está atualmente 

desocupado. 

 

A análise do descritor Ordenamento e Condicionantes ao Uso do Solos baseou-se essencialmente na pesquisa 

bibliográfica, disponibilizada pela Direção-Geral do Território, Carta de Ordenamento e da Carta de Condicionantes do 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Ílhavo, bem como na recolha de informações junto de entidades municipais e 

governamentais, concessionárias de serviços públicos e serviços da administração com tutela específica sobre aspetos 

com pertinência para o EIA. 

 

Em termos da ocupação das diferentes classes de espaço (identificadas na Carta de Ordenamento do PDM de Ílhavo), o 

local do projeto, está classificado como em Espaços de Uso Especial – Equipamento e Infraestruturas integrados na Área 

Portuária, encontrando-se o mesmo no interior da área de jurisdição da Administração do Porto de Aveiro. No que 

respeita a Condicionantes, as condicionantes existentes não são impeditivas, nem limitativas para a concretização do 

projeto. 

 

Por forma a caracterizar-se o Ambiente Sonoro no local e envolvente do projeto, foram efetuadas medições acústicas 

em 2 locais específicos. A localização destes 2 locais de medição teve em conta os seguintes aspetos: proximidade dos  

recetores sensíveis (consistem em habitações situadas a distâncias iguais ou superiores a 860m da área de implantação) 

e que fossem representativos do ambiente sonoro atual da área em análise.  

Assim, foram selecionados os seguintes locais: 

 P1 (ponto de medição do ruído 1) – Gafanha da Nazaré – Aproximadamente a 860m da área de intervenção do 

projeto;  

 P2 (ponto de medição do ruído 2) – Porto de Aveiro – Terminal de Granéis Líquidos – Na envolvente do 

perímetro do Parque GPL existente. 

De acordo com análise feita no EIA, a área direta do projeto (Ponto 2) é uma Zona não classificada (uma vez que não 

possuí usos sensíveis ao ruído, pelo que no âmbito da legislação em vigor não tem limites legais a verificar).  

Na envolvente do projeto (Ponto 1), verifica-se que os níveis sonoros na área de estudo são moderados, fruto do tráfego 

rodoviário, mas cumprem os limites legais (artigo 11.º do DL 9/2007) associados a recetores sensíveis classificados em 

Zona Mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

 

No que respeita à Paisagem, o principal elemento da paisagem na área do projeto é a Ria de Aveiro, que é composta por 

diversos canais, por exemplo os canais de S. Jacinto, do Espinheiro e o Principal da Navegação. O projeto ocorre na 

Unidade de Paisagem n.º 56 – Ria de Aveiro e Baixo Vouga, integrada na grande Unidade de Paisagem H – Beira Litorial. 

Como elementos notáveis na paisagem na área de implantação do projeto, registamos a presença de infraestruturas e 

unidades industriais que constituem o principal elemento da paisagem, retirando assim o carácter natural que a área de 

localização do projeto possa ter tido no passado. Foram identificadas 3 Sub-Unidades de Paisagem: 

• Zona Portuária onde se desenvolve o Projeto; 

• Zona humanizada da Gafanha da Nazaré e de São Jacinto; 
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• Ria de Aveiro. 

 

No que se refere à Geomorfologia, a área de implantação do projeto integra-se numa extensa planície costeira com 

orientação aproximada NW-SE, de baixa altitude e de grande uniformidade topográfica. Os depósitos que a definem, de 

idade holocénica, correspondem a um campo de dunas estabilizadas os quais se encontram assentes sobre materiais 

cretácicos e plio-plistocénicos. Em termos geológicos, são parte constituinte da unidade geológica Depósitos Modernos 

constituídos por depósitos aluvionares (Holocénico) cuja génese está associada aos processos de preenchimento por 

aluviões finas dos vales, por vezes muito profundos, escavados pelas fases regressivas que antecederam a transgressão 

pós-glaciária em curso. Relativamente a recursos minerais (ex. pedreiras), e de acordo com as entidades contactadas no 

âmbito do EIA, a área de implantação do projeto não intercepta qualquer área sujeita a contrato de concessão de 

prospeção e pesquisa de recursos minerais. 

 

A caracterização do Clima para a região em estudo foi realizada com base nas Estações climatológicas de São Jacinto e de 

Aveiro. No período compreendido entre 1981–2010 a média anual da temperatura máxima atinge os 24,4º C e a média 

anual da temperatura mínima os 6,3º C. 

A média total de precipitação anual é de 944 mm, registada na estação climatológica de Aveiro. As frequências médias 

anuais dos ventos por rumos, destaca-se o rumo NW. 

 

A caracterização da Qualidade do Ar, foi realizada com recurso aos dados das Estação “Ílhavo”, que se localiza a cerca de 

6,9 km para Sudeste da área de implantação do projeto e da Estação de “Aveiro”, aproximadamente a 5,5 km para Este, 

da área de implantação. A qualidade do ar em 2013, foi registada em 68% de dias com Índice “Bom”, 6% “Muito Bom”, 

17% “Médio” e 9% “Fraco”. A presença dos parques industriais do Porto de Aveiro e de Estarreja, contribui 

pontualmente para a degradação da qualidade do ar na região. 

 

Para a caracterização do Património foi realizado um levantamento bibliográfico, cartográfico e de campo, de modo a se 

caracterizar o património existente na zona do projeto. Da análise realizada, não foram identificadas nas áreas de 

incidência direta e indireta do projeto, quaisquer Ocorrências Patrimoniais, quer de origem arqueológica, arquitetónica, 

quer etnográfica, nem identificados materiais arqueológicos. 

 

Para a área de Resíduos, a PRIO Supply S.A. possui um Sistema de Gestão de Qualidade, Segurança e Ambiente, 

cretificado seguindo os normativos referenciais mencionados seguidamente: 

• Qualidade – NP EN ISO 9001:2008 – Certificado N.º PT09/02961; 

• Segurança – OHSAS 18001:2007 - Certificado N.º PT09/02963; 

• Ambiente – NP EN ISO 14001:2004 - Certificado N.º PT09/2962. 

O âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente, aplica-se a todas as atividade, produtos e serviços 

desenvolvidos pelas empresas PRIO, para a: - “Receção, Armazenagem e Expedição de Combustíveis Líquidos e de Gases 

de Petróleo Liquefeito (GPL)”. 

Para a Gestão de Resíduos e no âmbito do Manual do Sistema de Gestão Qualidade, Segurança e Ambiente (QSA), foi 
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contemplado um procedimento de gestão ref. PG06-PRI, que têm como objetivo: 

• Garantir o tratamento e destino adequado aos resíduos produzidos em conformidade com os requisitos legais 

aplicáveis; 

• Estabelecer regras e metodologias para segregar, acondicionar, armazenar temporariamente e expedir os 

resíduos industriais produzidos nas instalações da empresa. 

 

 

10 PRINCIPAIS EFEITOS (IMPACTES) DO PROJETO NO AMBIENTE 

Os impactes que podem ocorrer na Ecologia, sobre a flora e fauna decorrentes da implementação do projeto são, 

negativos, mas pouco significativo. 

 

Na fase de construção o principal impacte associado às atividades de construção do projeto corresponde à afetação de 

alguma vegetação das comunidades ruderais existentes, o que constituirá um impacte negativo no contexto local, uma 

vez que se perderá mais um espaço seminatural.  

Quanto à perturbação da fauna, a redução do espaço utilizável pelas espécies devido às ações de desmatação, 

movimentação de terras, funcionamento do estaleiro, aumento da presença humana é igualmente um impacte negativo 

mas também ele, pouco significativo. 

 

Para a fase de exploração, as ações (como por exemplo) de funcionamento da instalação e do aumento da circulação de 

veículos e pessoas provocam igualmente impactes negativos, mas também pouco significativos.  

 

No que respeita aos impactes na Componente Social, durante a fase de construção prevê-se a criação de emprego e 

dinamização de atividades, embora temporária e acompanhando principalmente a fase de construção. 

Para os aglomerados envolventes e durante a fase de construção, prevê-se uma dinamização de atividades de apoio 

logístico às obras de construção, como sejam as relacionadas com a oferta de alojamentos e restauração. 

Para a fase de exploração pode-se considerar a manifestação de impactes positivos, nomeadamente com o aumento da 

capacidade de operação e armazenamento da PRIO, potenciando a dinamização económica e de desenvolvimento social. 

 

No que se refere aos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, durante a fase de construção as ações 

potencialmente geradoras de impactes negativos são a instalação de estaleiros/parques de materiais, trabalhos de 

terraplenagem (incluindo desmatação) e escavação. Em virtude da ausência de linhas de água na área do projeto, bem 

como esta se localizar numa área industrial, os impactes são pouco significativos.  

 

Para a fase de exploração, os impactes ambientais expetáveis são negativos e pouco significativos, devido aos seguintes 

aspetos:  

• Afastamento da instalação dos principais recursos hídricos superficiais, como a Ria de Aveiro,  
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• Meios disponíveis para combate a acidentes que vão ser implementados; 

• Registo histórico das atuais instalações da PRIO; 

• Não estar previsto a produção de águas residuais na expansão do parque GP [devido ao fato do produto em 

causa (GPL) se evaporar quase instantaneamente nas condições ambiente], não se prevê que chegue qualquer 

fase líquida do mesmo ao sistema de recolha de águas pluviais. 

 

Para a caraterização dos principais impactes sobre os Solos, prevê-se que ocorram durante a fase de construção, 

fenómenos de compactação/erosão do solo, e o aumento da área impermeabilizada fruto das movimentações de terras. 

No entanto, dado que a construção irá ocorrer uma área delimitada e reduzida, consideram-se os impactes negativos 

esperados como pouco significativos. 

 

Para a fase de exploração, o principal impacte esperado prende-se com a impermeabilização dos solos existentes. No 

entanto, e uma vez que a área do projeto está devidamente delimitada e enquadrada no parque industrial consolidado, 

os impactes negativos esperados são pouco significativos. 

 

Os impactes no Uso do Solo resultantes do funcionamento do projeto resultam de uma alteração de uso ou da alteração 

da intensidade de uso existente nas zonas de intervenção direta do Projeto e nas respetivas zonas envolventes, por ação 

indireta. Como a área de implantação do projeto, está integrada nas áreas industriais da zona de expansão do Porto de 

Aveiro, consideram-se os impactes negativos esperados como pouco significativos. Refira-se no enanto que é esperado 

um impacte positivo, dada a compatibilização da área de implantação com o uso do solo classificado. 
 

No que respeita ao Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo, e perante a verificação da 

compatibilização do local de implantação do projeto, com os instrumentos de gestão territorial identificados 

(nomeadamente PDM de Ílhavo) não são esperados quaisquer impactes ambientais. 

 

Os principais impactes associados à alteração do Ambiente Sonoro existente prendem-se essencialmente com o 

aumento do ruído esperado pelas atividades da obra e circulação de maquinaria afeta à mesma. No entanto, não é 

expetável que esta alteração do ambiente sonoro seja relevante, em virtude da distância que os recetores sensíveis se 

encontram (distâncias iguais ou superiores a 850m) do local de construção do projeto. 

No EIA foram realizadas simulações da propagação do ruído para a fase de exploração, tendo-se verificado que 

mantendo-se o regime de exploração/funcionamento agora previstos do projeto e a distância dos recetores sensíveis ao 

local do mesmo, não são esperados incumprimentos da legislação em vigor. Deste modo, não se verificou a necessidade 

da adoção de medidas de condicionamento acústico para proteção dos recetores sensíveis mais próximos. 

Em síntese, os impactes ambientais negativos esperados sobre o Ambiente Sonoro serão pouco significativos para todos 

os pontos de análise considerados. 

 

No que respeita à Paisagem a introdução de novos elementos na paisagem implica, sempre, alterações na mesma, de 

maior ou menor importância, consoante a capacidade da paisagem em absorver esses novos elementos. Essa capacidade 
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manifesta-se em função da existência, ou não, de barreiras físicas capazes de limitar o impacte visual da infraestrutura, 

pela dimensão e pela importância visual das alterações previstas.  

Os impactes na paisagem, originados pela construção de estruturas deste tipo, fazem-se sentir com maior intensidade 

durante a fase de construção, atenuando-se durante a fase de exploração. 

Os impactes neste descritor dividem-se nos impactes paisagísticos na Estrutura da Paisagem existente e em impactes 

visuais. Os impactes paisagísticos prendem-se com a desorganização espacial e consequente perturbação da 

continuidade atual da paisagem na zona onde decorrem os trabalhos de construção, com a introdução de elementos 

"estranhos" à paisagem, pela diminuição da visibilidade, ainda que pontual, essencialmente em épocas de baixa 

pluviosidade, provocada pelo aumento dos níveis de poeiras, e pela alteração das vistas anteriormente desfrutadas. Para 

ambas as fases, construção e exploração, os impactes são pouco significativos, dado o enquadramento do projeto na 

área industrial do Porto de Aveiro. 

  

Os principais impactes, para o descritor Geologia e Geomorfologia, durante a fase de construção prendem-se com as 

movimentações de terras e a execução dos aterros e escavações que vão alterar a fisiografia do terreno. Em virtude de 

não serem esperados grandes movimentações de terra (escavações e/ou aterros) e do enquadramento do local de 

construção do projeto (área industrial do Porto de Aveiro) os impactes esperados são negativos, mas pouco 

significativos. Na fase de exploração, e perante a consolidação da instalação, não são esperados impactes ambientais no 

âmbito da Geologia e Geomorfologia. 

 

Para o Clima, durante as fases de construção, exploração e desativação da “Expansão do Parque de GPL”, não se 

perspetiva a ocorrência de impactes, que, de alguma forma, possam induzir alterações, quer ao nível local quer ao nível 

regional, nas condições climáticas e micro climáticas atualmente existentes. 

 

No que respeita à Qualidade do Ar, o principal impacte durante a fase de construção decorre da emissão de poeiras 

provenientes das atividades de construção. Este impacte esperado será negativo e pouco significativo devido às razões 

já por diversas vezes enumeradas (distância dos recetores sensíveis mais próximos, área industrial que o projeto se 

insere. Para a fase de exploração, a emissão de poluentes para a atmosfera provenientes dos veículos rodoviários 

constitui o único impacte negativo, mas pouco significativo, dado o diminuto incremento de tráfego rodoviário. 

 

Para o Património e face aos resultados obtidos nas prospeções arqueológicos e às características específicas da área de 

implantação, considera-se que o projeto de “Expansão do Parque de GPL “ não implica impactes ambientais para o 

património. 

 

No respeitante aos Resíduos, o principal impacte decorre na fase de construção, associado à produção de resíduos 

resultantes das atividades de construção da instalação, assumindo ainda assim pouco significado, dado que é expetável 

a produção de resíduos em quantidades pontuais. Para a fase de e perante a consolidação da instalação, não são 

esperados impactes ambientais no âmbito dos resíduos, dado que a eventual produção de resíduos será pontual e 

devidamente integrada e gerida, nos termos constantes do Manual de Gestão do QSA e respetivos procedimentos de 

gestão. 
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Quanto ao Risco, e no âmbito do EIA foi realizada um Análise de Risco porque o projeto em estudo referente à 

“Expansão do Parque de GPL” encontra-se abrangido pelo regime jurídico de prevenção de acidentes graves envolvendo 

substâncias perigosas, definido pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, uma vez que o atual projeto configura 

uma “alteração substancial”, na aceção do artigo 25.º do referido diploma legal, dado que implica aumento de perigos 

de acidente grave, pelo que se encontra sujeito a uma avaliação de compatibilidade de localização (ACL), sendo esta 

última, integrada no procedimento de AIA, nos termos da alínea a) do n.º 9 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 

5 de Agosto. Após o estudo e avaliação do risco, verifica-se que, de um modo geral, a probabilidade de ocorrência de um 

acidente grave é baixa. Sob o ponto de vista ambiental, os efeitos/consequências dos acidentes suscetíveis de ocorrer 

serão igualmente reduzidos, tendo em conta as medidas e segurança, ativas e passivas, adotadas não sendo provável 

que venham a ser afetadas áreas ambientalmente sensíveis e populacionais, tais como a Gafanha da Nazaré, dado que 

na eventual falha catastrófica da armazenagem de GPL, que resultasse em uma libertação de gás de grandes dimensões, 

o impacte ambiental para a envolvente seria reduzido. Toda esta área envolvente apresenta estabelecimentos industriais 

de relevo, grande parte enquadrados no Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, relativo à prevenção e controlo de 

acidentes graves, existindo 3 estabelecimentos de nível inferior de perigosidade (NIP) e 4 estabelecimentos de nível 

superior de perigosidade (NSP). 

Na eventual falha catastrófica da armazenagem de GPL, que resultasse em uma libertação de gás de grandes dimensões, 

o impacte ambiental para a envolvente seria reduzido. O GPL não é perigoso para os organismos aquáticos, não é 

considerado tóxico e, sendo inflamável, caso fosse adquirida energia de ativação, seriam expetáveis efeitos idênticos aos 

previstos com a atual configuração, com os níveis de radiação que daí resultariam. Não se prevê que qualquer cenário 

catastrófico do parque de tanques atinja elementos de uso sensível na envolvente, nomeadamente habitações, 

estabelecimentos comerciais, edifícios que recebam público, interfaces de transporte de passageiros, vias de 

comunicação importantes, escolas, lares, hospitais etc. como se pode verificar nos valores de alcance obtidos nas 

modelações dos cenários representativos da instalação. 

Em concreto, e no que se refere aos impactos decorrentes dos cenários de acidente grave representativos do projeto, 

verifica-se que, de um modo geral, os mesmos apresentam uma probabilidade de ocorrência baixa, para os cenários 

representativos mais gravosos e que os seus efeitos não ultrapassam os alcances dos cenários já considerados em 

estudos anteriores, nomeadamente os constantes no Relatório de Segurança aprovado, sendo que, na generalidade, os 

efeitos dos cenários considerados ficarão confinados no perímetro do estabelecimento, sem efeitos significativos para 

além dos seus limites. 

Desta forma, no que se refere aos restantes cenários suscetíveis de ocorrer no Parque de Tanques, não existe uma 

alteração significativa decorrente do projeto objeto do presente estudo, contribuindo para tal as medidas passivas e 

ativas de prevenção e de proteção consideradas no projeto. 

Assim, considera-se que o projeto em estudo não constitui uma alteração ao risco já existente e que, tendo em conta 

as relevantes medidas de segurança existentes, trata-se de um risco perfeitamente aceitável. 
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11 IMPACTES CUMULATIVOS 

Neste capítulo é avaliada a possibilidade de ocorrência de impactes cumulativos, decorrentes de simultaneidade de 

obras no mesmo espaço, mesmo que de natureza diferente, ou mesmo das unidades industriais na envolvente. Este 

efeito pode ser considerado como simples (aditivo) ou como potenciador (multiplicativo).  

Os impactes cumulativos podem ainda decorrer da pré-existência de outros projetos dando origem a que a construção 

de uma nova infraestrutura possa assumir proporções diferenciadas relativamente ao seu contributo considerado 

isoladamente e, assim, induzirem um impacte significativo. Deste modo, a identificação e análise de impactes 

cumulativos é realizada para cada descritor ambiental em avaliação a escalas diferenciadas. 

Uma vez que as distâncias entre as unidades, componentes do projeto em estudo e o resto das instalações do Terminal 

de Granéis Líquidos foram estabelecidas seguindo as recomendações do Regulamento de Segurança das Instalações de 

Petróleo Bruto, seus Derivados e Resíduos (Decreto n.º 36 270 de 9 de maio de 1947) e a NFPA 58 - Liquefied Petroleum 

Gas Code, não é expetável que possam ocorrer impactes ambientais cumulativos no âmbito do risco. 

 

Para a Ecologia, os impactes cumulativos estimados, apontam para que os impactes ecológicos sejam negativos na fase 

de exploração e para o ano horizonte do projeto, para as comunidades ecológicas, tendo por base os dados de tráfego 

rodoviário e marítimo, sendo certo que não foi tido em conta situações de acidentes, derrames, nem deficiente 

funcionamento das atividades associadas ao projeto. Ainda assim são os mesmos minimizáveis sendo por isso pouco 

significativos. 

 

Para a Componente Social, o desenvolvimento de atividades económicas, criação de emprego e reforço da oferta dos 

serviços e de GPL no mercado são alguns dos fatores que poderemos associar à concretização de projetos desta 

natureza. Dado que para o presente caso, os eventuais impactes cumulativos far-se-ão sentir exclusivamente ao nível do 

incremento das atividades enunciadas, poderemos afirmar que os mesmos serão positivos e significativos. 

 

No âmbito dos Recursos Hídricos e Usos do Solo, os impactes cumulativos do projeto em estudo, refletem-se sobretudo 

no aumento do escoamento superficial dada a impermeabilização de uma área presentemente desocupada. Em termos 

de Qualidade da Água considera-se que a atual construção do projeto irá contribuir cumulativamente com impactes 

negativos para o canal de Navegação Principal e Canal de Ílhavo, embora este impacte seja pouco significativo, dado o 

incremento reduzido de movimentações de navios (4 por ano). 

 

Ainda para os Usos do Solo, os impactes cumulativos poder-se-ão sentir na fase de construção dos projetos associados à 

expansão do Porto de Aveiro, dada a circulação de maquinaria nas áreas circundantes, o que poderá conduzir a uma 

compactação do solo, e à consequente diminuição da porosidade e da capacidade de infiltração e escoamento. Ainda 

assim dada a natureza industrial da área de implantação consideramos os mesmos pouco significativos. 

 

No respeitante ao Ambiente Sonoro, considerando por um lado, o ambiente sonoro atualmente existente na área em 

estudo já perturbado pelo ruído do funcionamento dos parques atualmente existentes e pelo tráfego rodoviário local e 
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por outro, a densidade de usos do solo com sensibilidade ao ruído observada na vizinhança da futura “Expansão do 

Parque de GPL” e as distâncias a que aqueles se encontram das futuras instalações, conclui-se que a localização prevista 

para a futura “Expansão do Parque de GPL”, não causará impactes cumulativos negativos. 

 

Para a Paisagem, a concretização do projeto, poderá cumulativamente com o desenvolvimento expetável de 

infraestruturas, umas já instaladas, outras eventualmente em fase de projeto, potenciar a degradação e a alteração da 

paisagem, pelo que cumulativamente, aumenta a magnitude dos impactes negativos diretos causados na paisagem, 

sendo certo que dada a natureza industrial da envolvente, os mesmos são considerados como  pouco significativos. 

 

Na Geologia e Geomorfologia, destaca-se em termos geotécnicos, que a não consideração dos efeitos cumulativos das 

cargas a que os terrenos ficarão sujeitos pela implantação na envolvente mais próxima da “Expansão do Parque de GPL” 

em análise, poderá induzir em alterações na capacidade de carga dos referidos terrenos, podendo conduzir a situações 

de rutura dos mesmos, o que a ocorrer, dependendo do local e áreas afetadas, poderia traduzir-se num impacte 

negativo de consequências. Saliente-se, no entanto, a improbabilidade de ocorrência destes acidentes pela correta 

avaliação prévia das características geotécnicas dos terrenos a intervencionar e consideração de todas as boas normas 

de construção a implementar durante a fase de construção da “Expansão do Parque de GPL” e das restantes 

infraestruturas envolventes. No que concerne à análise dos impactes cumulativos sobre a estrutura geomorfológica das 

áreas envolventes, induzidas pela implantação de edificações e/ou outras infraestruturas, refere-se que as alterações 

globais sobre a morfologia do terreno far-se-ão sentir, localmente, de forma sensível, pela afetação generalizada de uma 

área significativa em torno da infraestrutura projetada, o que se traduz, inevitavelmente, num impacte significativo. 

Refira-se, no entanto, que não obstante ser necessário salvaguardar a sua consideração, nenhum dos impactes 

anteriormente assinalados, constitui um condicionalismo impeditivo, passível de inviabilizar a construção do projeto em 

estudo, nomeadamente, pela não afetação de quaisquer valores geológicos ou geomorfológicos de interesse científico 

e/ou patrimonial, nem tão pouco pela alteração em larga escala daquelas características naturais. 

 

Para a Qualidade do Ar, e em termos de impactes cumulativos, prevê-se que estes ocorram para as fases de construção 

e exploração. Assim, durante a fase de construção da “Expansão do Parque de GPL”, os projetos associados ao 

desenvolvimento do porto de Aveiro, poderão originar impactes na qualidade do ar idênticos aos enunciados para este 

projeto. Ainda assim esse impacte terá um carácter pouco significativo, dada a reduzida magnitude das obras de 

construção necessárias para a construção do projeto em análise. Na fase de exploração do projeto em estudo associado 

as fases de exploração dos restantes projetos por sua vez associados ao desenvolvimento e beneficiação do porto de 

Aveiro, originarão impactes na qualidade do ar. Assim, com o crescimento do porto, poderá ocorrer um aumento das 

emissões provenientes das embarcações de grande porte, com destino aos terminais comerciais do porto de Aveiro, ao 

nível de poluentes como o SO2, NOx, e COVNM (compostos orgânicos voláteis não metânicos), considerando-se este 

impacte ainda assim como pouco significativo dado o incremento reduzido de movimentações de navios (4 por ano) 

 

No Ordenamento do Território, Clima, Património e Resíudos, não são esperados impactes ambientais cumulativos. 
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12 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO PREVISTAS 

No Capítulo 7 do EIA estão descritas as medidas de minimização previstas no âmbito da implantação do projeto. No 

sentido de sistematizar a informação, apenas se apresentam as medidas especificas que devem ser aplicadas a cada 

descritor.  

As medidas de carácter geral, referentes aos estaleiros e parque de materiais, produtos, gestão de efluentes, resíduos, 

acessos e boas práticas ambientais são parte integrante do EIA. 

Ecologia 

• Deverá garantir-se que toda a vegetação existente na envolvente da zona de trabalhos é protegida de modo a 

minimizar a afetação com a localização de estaleiros, depósitos de materiais, instalações de pessoal e outras, ou 

com o movimento de máquinas e viaturas. 

• Deve ser evitado o pisoteio em áreas circundantes à da intervenção. Independentemente da localização dos 

trabalhos, deverá ser afetado o menor espaço possível de terreno envolvente, seja para parquear materiais ou 

maquinaria, entre outros. 

Componente Social  

• Recomenda-se, numa fase anterior ao início das obras, a realização de iniciativas de informação da população 

(exemplo - colocação de informação em painéis sobre os objetivos da obra, período de realização, horário de 

funcionamento da obra e ações a concretizar). 

• Deverá ser tomado em consideração o incómodo causado junto da população residente, durante o período de 

construção. Assim, a Câmara Municipal de Ílhavo, a Administração do Porto de Aveiro e, conjuntamente, a Junta de 

Freguesia da Gafanha da Nazaré, deverão ser esclarecidas, mediante uma campanha de informação e divulgação. 

• Recomenda-se que o comércio e serviços locais sejam alertados para o aumento de atividade resultante da presença 

do pessoal ligado à obra, com o objetivo de melhorar a oferta, sem afetar a população local. 

• Recomenda-se que seja recrutada mão-de-obra na região onde se insere o projeto, potenciando a criação de 

emprego local e evitando problemas de alojamento e inserção social. 

• Deverá proceder-se à reconstrução de todos os pavimentos danificados pelas viaturas afetas à obra, nomeadamente 

em passeios e ruas das localidades próximas. 

• Deve proceder-se atempadamente à limpeza da via pública sempre que nela esteja, acidentalmente, depositados 

materiais de construção ou qualquer tipo de elementos residuais afetos à obra. 

• Recomenda-se que haja abertura da parte da PRIO para quaisquer reclamações, por parte das populações locais, 

respeitantes a ruído, qualidade do ar e da água. 

Recursos e Recursos Hídricos e Qualidade da Água  

• Para os locais de depósito de materiais para a obra recomenda-se que os mesmos se situem apenas no interior do 

Estaleiro, já pré-definido. 

• Deverá ter-se um cuidado especial nos trabalhos em estaleiros e com a maquinaria, de forma a evitar o 

derramamento de óleos, combustíveis e outros poluentes nas linhas de água ou na sua proximidade. 

• Não deve ser efetuada a manutenção de veículos ou máquinas afetos à obra fora dos locais previstos no estaleiro. 

• A restrição na execução de ações poluentes nos locais dos próprios estaleiros, deverá ser tida em consideração. No 
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entanto, determinadas ações como a limpeza das máquinas e o enchimento dos camiões com combustíveis e outros 

materiais, devem ser realizadas em locais impermeabilizados e onde seja possível fazer a sua recolha e 

armazenagem. 

• Deverá evitar-se a descarga de águas residuais provenientes do estaleiro no meio hídrico natural. Deve ser 

executado um sistema de drenagem provisório que conduza as águas residuais provenientes das atividades do 

estaleiro, para um sistema de tratamento de efluentes adequado, ainda que temporário ou em alternativa 

providenciar a condução destas águas para a rede de esgotos mais próxima. 

• Não efetuar despejos de qualquer natureza, nas zonas adjacentes às vias de circulação e em particular, para as 

linhas de água, caso aconteça deve proceder-se à sua limpeza imediata. 

• Proporcionar a manutenção de boas condições de drenagem nas movimentações de terras, ainda que as mesmas 

não sejam significativas. 

• Proceder-se à recolha adequada dos óleos usados dos veículos e maquinarias afetas à obra, devendo estes ser 

encaminhados para destino final adequado, conforme a legislação em vigor. 

• Devem ser adotadas medidas que evitem a concentração de resíduos sólidos e líquidos sobre a superfície do 

terreno. 

• Em caso de acidente, com uma descarga acidental de materiais poluentes para o meio aquático ou para o próprio 

solo, deverão ser imediatamente avisadas as entidades responsáveis. 

Solos e Usos do Solo 

• Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da decapagem dos solos em 

zonas inundáveis. 

• Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na reintegração de áreas intervencionadas. 

A decapagem deve ser efetuada em todas as zonas onde ocorram mobilizações do solo e de acordo com as 

características do mesmo. Nos períodos de chuva, as terras vegetais deverão ser cobertas com material 

impermeável durante o armazenamento temporário. 

Paisagem 

• O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efetuado em trajetos que passem fora das localidades e, caso seja 

inevitável o atravessamento de zonas urbanas, o trajeto será o mais curto possível e efetuado a velocidade reduzida. 

• Deverá ser realizada, regularmente, a aspersão dos percursos da obra, limpeza e lavagem de rodados. 

Geologia 

• Devido à posição do nível freático, muito próximo da superfície, recomenda-se como medida preventiva, o acautelar 

de fenómenos de erosão, os quais deverão ser ponderados aquando da realização das obras de estabilização do 

terreno afetado à infraestrutura projetada. 

Qualidade do Ar 

• Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição de solos 

nos períodos de maior pluviosidade. 

• Durante as operações de movimentação de terras proceder à aspersão de água das áreas intervencionadas para a 

construção da plataforma e do acesso para minimizar o levantamento de poeiras no período seco, caso se revele 

necessário. 
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• Dada a necessidade de se proceder à movimentação de terras, deverá proceder-se à cobertura dos camiões que 

transportam essas terras, minimizando assim a emissão de poeiras por ação do vento. 

Património Cultural 

• Preventivamente recomenda-se o Acompanhamento Arqueológico dos trabalhos de escavação e movimentações de 

terras, perante a profundidade das escavações (até 12m) ainda que as mesmas sejam realizadas pontualmente e 

localizadamente (zona de implantação dos reservatórios). 

 

Desta modo e perante a evidência técnica que a importância dos impactes verifica-se com mais intensidade na fase de 

construção, sendo certo que os impactes ambientais identificados na fase de exploração são residuais, fruto da tipologia 

industrial da área de implantação e dos aspetos técnicos do projeto em estudo, consideramos não estarem reunidos os 

pressupostos técnicos para a implantação e operacionalização de Programas de Monitorização. 

 

Ainda assim é proposto no âmbito das Medidas de Gestão Ambiental, o Acompanhamento Ambiental da Empreitada no 

decorrer da fase de construção, com o intuito de acompanhar e avaliar os impactes efetivamente causados durante a 

fase de construção e/ou desativação, contribuindo para a avaliação da eficácia das medidas minimizadoras preconizadas 

no EIA e para a confirmação da análise de impactes efetuada. O Programa de Gestão Ambiental integrado no 

Acompanhamento Ambiental da Empreitada, seguirá o Manual do Sistema de Gestão de Qualidade Segurança e 

Ambiente da PRIO Supply S.A., nomeadamente nos aspetos aplicáveis, propondo-se a aplicação de uma versão 

simplificada, para controle e monitorização das atividades de construção. 

É proposto ainda o Acompanhamento Arqueológico da Empreitada no decorrer das movimentações de terras e 

escavações, de modo a prevenir a eventualidade de ser identificado algum impacte ambiental patrimonial. 
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13 SÍNTESE FINAL 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto da “Expansão do Parque de GPL” da PRIO SUPPLY S.A. no Porto de 

Aveiro, permitiu caracterizar o ambiente biofísico e socioeconómico da região em estudo e, muito em particular, das 

futuras áreas a afetar diretamente pela implantação do projeto. 

O projeto objeto do presente EIA encontra-se localizado numa pequena fração de uma vasta área sob a jurisdição da 

APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A. A área selecionada pelo projeto em estudo localiza-se na proximidade da 

cidade de Aveiro (Concelho de Ílhavo) e do Sítio da Ria de Aveiro. É visível uma forte intervenção humana, sendo 

abundantes as áreas industriais e urbanas, bem como diversas estradas secundárias e principais. 

O principal objetivo do EIA foi o de identificar, prever e avaliar quais os principais impactes decorrentes da 

implementação do projeto (fases de construção, exploração e desativação do mesmo) e propor medidas de minimização 

adequadas aos impactes ambientais negativos identificados, que possam reduzir e/ou eliminar os impactes ambientais 

negativos esperados ou que possam potenciar efeitos positivos. Espera-se que o EIA contribuía para a 

compatibilização/sustentabilidade ambiental do projeto com o meio envolvente. 

Com base nos estudos efetuados e resultados obtidos apresentados no EIA, conclui-se que da implantação do projeto 

em estudo resultarão impactes ambientais negativos e positivos. No entanto e em virtude das características técnicas do 

do projeto e da sua localização, os impactes ambientais negativos esperados serão pouco significativos para todas as 

fases (construção, exploração e desativação). As principais afetações negativas serão geradas na fase de construção, 

resultando nesta fase um maior número de impactes diretos, de importância variável, mas sobretudo pouco 

significativos. Os impactes ambientais negativos esperados serão circunscritos, limitados e carácter temporário, 

passíveis de serem minimizados (reduzidos e/ou mesmo eliminados).  

Através do cuidadoso planeamento das obras (calendarização, adoção de métodos construtivos adequados às diferentes 

fases da obra), bem como à implementação de um conjunto de medidas de gestão ambiental a concretizar durante todo 

o período de construção, os impactes ambientais negativos previstos/esperados durante este período poderão ser 

adequadamente controlados, minimizados e mesmo prevenidos. Uma das formas de se concretizar o referido é através 

da realização de um Acompanhamento Ambiental em obra (este acompanhamento ambiental da obra terá por base um 

documento designado por Plano de Acompanhamento Ambiental). Este plano permitirá garantir a aplicação das medidas 

de minimização propostas no EIA, dando ainda resposta a eventuais situações ambientais decorrentes das atividades 

construtivas. De salientar que a correta aplicação das medidas de minimização propostas, permitirão transformar grande 

parte dos impactes ambientais negativos identificados, em impactes residuais de reduzida importância. 

No que concerne à fase de exploração, os impactes ambientais negativos esperados são todos de reduzida importância, 

sendo esperado um impacte positivo a nível local e regional no âmbito da componente social, em consequência do 

desenvolvimento económico expectável, com a ampliação do Parque de GPL da PRIO. 

Pelo exposto, conclui-se que o projeto em análise é ambientalmente viável. 

 

Lisboa, Maio de 2016 
 

 
Hugo Garcia dos Santos, 

Eng.º do Ambiente 
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