Regime Jurídico de AIA – Anexo ao TUA
Medidas/Condições a cumprir
Estudos e elementos a apresentar à Autoridade de AIA, previamente à fase de construção, para análise e
aprovação

1. Resultados da prospeção arqueológica sistemática do corredor da linha elétrica aérea, a 60 kV,
incluindo localização dos apoios, todos os caminhos de acesso e áreas de estaleiro, que de acordo
com os resultados, ainda poderão vir a ser condicionados.
2. Estudo de tráfego para avaliação da capacidade da rede viária para absorver o tráfego a gerar pelo
projeto, num contexto de desenvolvimento de outros projetos na proximidade.
Medidas de minimização
Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem constar no
respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser
produzidos pelo proponente, para efeitos da execução do projeto.
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração,
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas
competências na pós-avaliação.
Fase de preparação prévia à execução das obras
Gerais

1. A instalação deve ser construída de forma a garantir o cumprimento das Melhores Técnicas
Disponíveis (MTD) identificadas no documento Best Available Techniques (BAT) Reference Document
for Large Combustion Plants (LCP), bem como as MTD dos BREF transversais aplicáveis.
2. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população
residente na freguesia de Marinha das Ondas. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a
natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais
afetações à população, designadamente em relação às acessibilidades, serviços e ocupações do
subsolo, entre outras.
3. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações.
4. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados
envolvidos na execução das obras, relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais
e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso
dos trabalhos.

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

1

5. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento de todas as atividades
construtivas e pela identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na
fase da execução das obras e respetiva calendarização. Assim, o PGA deverá incluir o Plano de Obra, o
Plano de Gestão de Efluentes, o Plano de Gestão de Resíduos, o Plano de Acessibilidades, e o Plano de
Desativação de Estaleiro e Áreas Afetas à Obra, para além de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
das obras. As cláusulas técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono
da obra a executar todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o planeamento
previsto.
Património cultural

6. Efetuar a prospeção arqueológica prévia de todas as novas unidades de projeto e áreas funcionais da
obra que se situem fora da área estudada.
Fase de construção
Gerais

7. Todas as atividades construtivas devem ser estritamente limitadas às áreas de intervenção.
8. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de
modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora das áreas de intervenção).
9. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem
ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até poderem ser encaminhados para destino final
adequado.
10. Durante o armazenamento temporário de terras ou outros materiais pulverulentos, deve efetuar-se a
sua proteção com coberturas impermeáveis. As pilhas devem ter uma altura que garanta a sua
estabilidade.
11. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dos locais de depósito deve ser
apresentada à Autoridade de AIA para análise e aprovação.
12. Caso seja necessário recorrer a terras de empréstimo para a execução das obras, a seleção dos locais
escolhidos devem ser apresentados à Autoridade de AIA para análise e aprovação.
13. 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 das populações.
14. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou
em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte dos seus utilizadores.
15. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os
respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização.
16. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de
equipamentos de obra.
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17. Realizar a manutenção e revisão periódicas de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra, de
forma a evitar situações de deficiente carburação e, assim, emissões excessivas de gases e matéria
particulada.
18. Otimizar o funcionamento de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra que operem ao ar livre,
de modo a reduzir, na fonte, a poluição do ar.
19. Limitar a velocidade de circulação dos veículos.
20. Promover, quando necessário, a aspersão regular e controlada de água nas zonas de trabalho, nos
acessos utilizados pelos diversos veículos e pilhas de inertes.
21. Realizar a limpeza regular das áreas afetas à obra, para evitar a acumulação de poeiras.
22. Efetuar o transporte de terras e de resíduos de construção e de demolição e, em geral de quaisquer
materiais pulverulentos, em contentores fechados e cobertos, de forma a evitar a emissão de poeiras.
23. Implementar um plano de gestão de resíduos (PGR) que permita um adequado armazenamento e
encaminhamento dos resíduos/efluentes resultantes da execução da obra.
24. O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às operações
de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à Equipa de
Acompanhamento Ambiental da obra para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da
empreitada.
25. Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu
armazenamento temporário nos estaleiros, devidamente acondicionados e em locais especificamente
preparados para o efeito.
26. Os resíduos urbanos e equiparáveis devem ser armazenados junto às áreas sociais onde são gerados,
em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação das
frações recicláveis e o seu envio para os correspondentes circuitos de gestão.
27. Os locais de armazenagem dos resíduos não perigosos e perigosos ou de quaisquer outros resíduos
suscetíveis de gerar efluentes contaminados pela ação da percolação das águas pluviais devem ser
cobertos, com zonas diferenciadas para os diferentes tipos de resíduos e armazenados em recipientes
adequados. O pavimento será impermeabilizado e disporá de rede de drenagem independente, com
tanque de retenção de eventuais derrames, para posterior condução a tratamento. Os locais devem
ser de acesso condicionado.
28. As zonas destinadas ao abastecimento e/ou trasfega de combustíveis e óleos lubrificantes, onde
possam ocorrer derrames de hidrocarbonetos, serão pavimentadas, dotadas de rede de drenagem
independente, com sistema de retenção, para posterior condução a tratamento.
29. Em caso de ocorrência de derrames de uma qualquer substância (tanto nas operações de
manuseamento, como de armazenagem ou transporte), o responsável pelos mesmos deve
providenciar a limpeza imediata da zona. No caso de derrames de óleos, novos ou usados, deve
recorrer-se a produtos absorventes, sendo a zona isolada e o acesso unicamente permitido aos
trabalhadores incumbidos da limpeza do produto derramado. Os trabalhadores devem utilizar
equipamentos de proteção individual adequados.
30. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os
pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos.
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Património cultural

31. Após a desmatação, efetuar a prospeção arqueológica sistemática do terreno, no solo livre de
vegetação, com a finalidade de colmatar as lacunas de conhecimento, bem como de caminhos de
acessos e outras áreas funcionais da obra. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção poderão
determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens,
escavações arqueológicas, entre outras). Deve compatibilizar-se a localização dos elementos do
projeto com os vestígios patrimoniais que possam ser detetados, de modo a garantir a sua
preservação.
32. Garantir o acompanhamento arqueológico de todas as atividades que impliquem remoção de terras
ou movimentações de terras, incluindo a desmatação, abertura de acessos ou melhoramento de
caminhos existentes, preparação das áreas de estaleiro. Este acompanhamento deverá ser executado
de forma contínua, estando o número de arqueólogos dependente do número de frentes de trabalho
simultâneas e da distância entre elas, de forma a garantir um acompanhamento arqueológico
adequado. Face aos resultados obtidos durante o acompanhamento arqueológico pode haver a
necessidade de adoção de medidas complementares. Antes da adoção de qualquer medida de
mitigação deve compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto, de modo a garantir a sua
preservação e o seu enquadramento visual.
Ecologia

33. O estradão existente a Sul da unidade industrial da CELBI, que atravessa a Mata Nacional do Urso,
deverá apenas ser usado a título muito pontual, por exemplo como acesso de emergência.
34. Em caso algum devem ser efetuadas captações de água nas lagoas ou valas existentes na Mata
Nacional do Urso.
Fase de exploração
Gerais

35. A Central Termoelétrica deve ser explorada de forma a manter um nível de emissão de poluentes para
o ar e para a água em consonância com os Valores de Emissão Associados ao uso das Melhores
Técnicas Disponíveis (VEA-MTD) tal como definidos no Best Available Techniques (BAT) Reference
Document for Large Combustion Plants (BREF LCP).
36. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos devem ser recolhidos e
armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente
transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos
perigosos.
37. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros dos equipamentos do projeto.
38. Efetuar um controlo dos sistemas de abastecimento e armazenagem de água, com o objetivo de
reduzir ao mínimo possível perdas por fugas.
39. Sensibilizar os trabalhadores para a vigilância e reporte de eventuais perdas, bem como para a adoção
de práticas que permitam a racionalização dos consumos de água nas diversas atividades
desenvolvidas.
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Ecologia

40. Atendendo ao horário de funcionamento contínuo da unidade industrial, a iluminação artificial deve
privilegiar a utilização de formas racionais de energia e ter em consideração a orientação da
iluminação. Assim, tanto quanto possível e sobretudo nas estruturas mais elevadas, a iluminação não
deve ser direcionada para o exterior da unidade, diminuindo o seu potencial de repulsa sobre as
comunidades faunísticas da envolvente.
Socioeconomia

41. Deve, sempre que possível, recorrer-se à mão-de-obra local e promover as ações de formação
necessárias ao adequado desempenho das funções requeridas.
42. Deve ser minimizada a produção de resíduos e providenciados os meios necessários à sua recolha
seletiva e armazenagem temporária, quer nas áreas industriais, quer nas áreas sociais (ecopontos),
privilegiando a sua valorização face à deposição em aterro.
Fase de desativação

43. Apresentar um plano de desativação do projeto no último ano de exploração, referindo
especificamente as ações a ter lugar, impactes previsíveis e medidas de minimização, destino a dar a
todos os elementos a retirar do local, bem como, um plano de recuperação final de todas as áreas
afetadas. O referido plano é aplicável tanto à desativação total do projeto como às ações de
desativação parcial do mesmo.
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