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Relatório da Consulta Pública
Projeto “Biomassa de Vila Velha de Rodão”

1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto “Biomassa de Vila Velha de Ródão”.

2. PERÍODO DE CONSULTA
A Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) decorreu durante 15 dias úteis de 10 de abril
a 03 de maio de 2017.

3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA
A documentação completa relativa a esta fase do processo de Avaliação de Impacte Ambiental foi
disponibilizada para consulta nos seguintes locais:
o

Agência Portuguesa do Ambiente.

o

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

o

Câmara Municipal de Vila Velha de Rodão.

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) esteve disponível para consulta na página da Agência Portuguesa do
Ambiente em www.apambiente.pt e em participa.pt.

4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por meio de:
-

Afixação de Anúncio na CCDR Centro e Câmara Municipal de Vila Velha de Rodão.

-

Envio de ofício circular às entidades constantes no Anexo I.
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5. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 4 exposições com a seguinte proveniência:
• Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural - DGADR.
• Autoridade Nacional de Aviação Civil - ANAC.
• Turismo de Portugal, IP.
• Infraestruturas de Portugal, SA

6. ANÁLISE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS

A Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural refere que nada tem a opor relativamente
ao projeto em análise.

A Autoridade de Aviação Civil informa que a instalação de uma chaminé com a altura de 100 metros se
constituirá como obstáculo à navegação aérea, pelo que emite um parecer favorável ao projeto, mas
condicionado, a que a referida chaminé seja dotada de balizagem diurna e luminosa, conforme o disposto
na Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de maio, documento que poderá ser consultado página oficial desta
entidade.

O Turismo de Portugal, IP refere a importância da implementação das medidas de minimização e planos
de monotorização previstos, em particular, daqueles direcionados para a mitigação dos impactes ao nível do
ruído, da qualidade do ar e da paisagem que irão trazer benefícios diretos para a atividade turística neste
local.
Mencionam, alguns recursos turísticos existentes na imediação do projeto, designadamente a proximidade
do Rio Tejo e do Monumento Natural das Portas de Rodão, inserido no Geopark Naturtejo (a uma distância
inferior a 1 km do projeto) e a tendência desta área para a instalação de alojamento turístico, equipamentos
e serviços de apoio ao turismo (parecer favorável emitido a um hotel situado a 550m do projeto).
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A Infraestruturas de Portugal informa que a área de objeto em estudo não interfere diretamente com a
Rede Rodoferroviária existente e projetada sob a sua jurisdição. A rede rodoviária de maior proximidade é
constituída pela EN 241 que, de acordo com a legislação em vigor (lei n.º 34/2015, de 27 de abril), decreto
que aprova o novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, não compromete a área de proteção
da estrada.
Contudo, referem que o trafego rodoviário anual gerado pelo funcionamento da central irá aumentar, este
incremento poderá ser suscetível de comprometer as condições de fluidez e circulação na rede viária sobre
a jurisdição da IP, pelo que será conveniente realizar um Estudo de Tráfego cujas principais componentes
deverão ser:
. A apresentação da atual caracterização técnica e operacional da rede que será interferida, com maior
expressão, pelo futuro empreendimento;
. A apresentação e fundamentação do processo de geração e distribuição das viagens esperadas para o
novo empreendimento, para um horizonte temporal de 10 anos;
. Para o mesmo período, o estudo do efeito combinado do crescimento tendencial do tráfego atual com o
crescimento marginal esperado associado à implementação do empreendimento;
. Para ambos os cenários de “com” ou “sem” empreendimento, e para os anos base, de abertura e
horizonte, a apresentação das respetivas estimativas da procura, expressa quer em volumes de tráfego
médio diário anual (TMDA), quer em volumes horários de ponta da tarde de um dia (VHPT-DU),
desagregados em veículos ligeiros e pesados, para as secções e interseções da rede viária interferida com
maior expressão pelo empreendimento;
. Em relação às contagens de tráfego a realizar, deverão ser apresentados não só os respetivos locais,
horários e volumes, como também o processo de extrapolação dos valores apurados para TDMA e VHPTDU.
. No domínio do cumprimento da legislação ambiental em vigor, as previsões da procura (TMDA) deverão
ser diferenciadas pelos períodos Diurno, do Entardecer e Noturno.
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No que respeita á componente ambiental, prende-se, sobretudo, com o ambiente sonoro, dado a
possibilidade de acréscimo dos níveis de ruído induzidos pelo aumento de tráfego.
Refere, ainda, que caso haja lugar a alterações na rede rodoferroviária da sua jurisdição, as mesmas
necessitam de projeto aprovado por esta entidade.
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7. CONCLUSÃO
Durante o período de consulta pública, foram recebidas 4 exposições que não se opõem à execução do
projeto em análise, contudo impõem algumas medidas, nomeadamente:
A Autoridade de Aviação Civil informa que a chaminé terá de ter a balizagem diurna e luminosa, conforme
o disposto na Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de maio.
O Turismo de Portugal refere a importância da implementação das medidas de mitigação e planos de
monitorização previstos, designadamente no que se refere ao ruído, qualidade do ar e da paisagem.
A Infraestruturas de Portugal informa será conveniente realizar um Estudo de Tráfego, dado que o trafego
rodoviário anual gerado pelo funcionamento da central irá aumentar. Refere, ainda, que caso haja
alterações na rede rodoferroviária, será necessário um projeto aprovado por esta entidade, bem como a sua
execução, necessitará, da respetiva autorização.
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ANEXO I

•

Lista de Entidades convidadas a participar na Consulta Pública
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. Lista de Entidades

NOME
Junta de Freguesia de Vila Velha de Rodão
Rua de Santana Vila Velha de Ródão
6030-230 VILA VELHA DE RÓDÃO
Liga para a Proteção da Natureza - LPN
Estrada do Calhariz de Benfica, 187
1500- 124 LISBOA
Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente - GEOTA
Travessa Moinho de Vento, 17-c/v Dt.ª
1200-727 LISBOA
Secretariado Nacional da Associação Nacional de Conservação da Natureza – QUERCUS
Centro associativo do Calhau
Parque Florestal de Monsanto
1500-045 LISBOA
Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente - CPADA
Rua Bernardo Lima, 35, 2.º B
1150-075 LISBOA
Sociedade Portuguesa de Ecologia – SPECO
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Edifício C4 – 4.º Piso – Campo Grande
1749-016 LISBOA
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves – SPEA
Avenida João Crisóstomo, n.º 18 - 4.º Dto.
1000-179 LISBOA
Associação Nacional de Municípios Portugueses – ANMP
Av.ª Elias Garcia, 7 – 1.º
1000-146 LISBOA
EMFA – Estado Maior da Força Aérea
Av. Leite de Vasconcelos – Alfragide
2724-506 AMADORA
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NOME
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil
Av.ª do Forte em Carnaxide
2794 - 112 Carnaxide
ANA, Aeroportos de Portugal
Rua D Edifício 120 - Aeroporto de Lisboa
1700-008 Lisboa
DGADR – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Av. Afonso Costa, 3
1949-002 LISBOA
Turismo de Portugal, IP
Rua Ivone Silva, Lote 6
1050-124 LISBOA
SEPNA
Largo do Carmo
1200-092 LISBOA
Infraestruturas de Portugal
Campus do Pragal · Praça da Portagem
2809-013 ALMADA
Direção Geral do Território
Rua Artilharia Um, 107
1099-052 LISBOA
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