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regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.
O TUA compreende as decisões de licenciamento solicitadas através do presente pedido.
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Nº TUA

TUA20201202000404

REQUERENTE

RESIBRAS – Companhia Portuguesa de Resinas para Abrasivos, S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

502201576

ESTABELECIMENTO

RESIBRAS - Companhia Portuguesa de Resinas para Abrasivos, S.A.

LOCALIZAÇÃO

Parque Industrial de Carrascas Palmela

CAE

20160 - Fabricação de matérias plásticas sob formas primárias
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ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO
Data de
Emissão

Regime
Nº Processo

AIA

PCIP

PL20200131000186

PL20200131000186

Aplicáveis

X

X

Solicitados

Indicador de
enquadramento

X

Anexo II, n.º 6
alínea a) - Artigo
1.º n.º 3, alínea
b), subalínea i)
do Decreto-Lei n.
º 151-B/2013, de
31 de outubro-

X

Categoria 4.1h
do Anexo I do
Decreto-Lei n.º
127/2013, de 30
de agosto, com
uma capacidade
instalada de
produção total de
37.595 t/ano

Data de
Validade

02-122020

-

01-122024

-

Prorrogação
da validade

-

-

Eficácia

Sentido da
decisão

Entidade
Licencia
dora

Sim

Favorável
condicionad
o

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Não

Deferido
condicionad
o

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e
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LOC1.1 - Mapa
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LOC1.5 - Confrontações
Norte

Empresa Traz Carnes

Sul

Empresa Visteon

Este

Empresa Hanon Systems

Oeste

Empresa TAS - Tratamento e Acabamento de Superficies

LOC1.6 - Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

3 176,87

Área coberta (m2)

5 335,00

Área total (m2)

10 559,00
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LOC1.7 - Localização
Localização

Parque Industrial (DL n.º 232/92, de 22/10)

CONSTRUÇÃO

Const1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

T000010

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Prazo de implementação

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

T000011

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Prazo de implementação

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA
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PÁG.
4/5

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/12/2020

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

D20201202002061
70aa-7575-ff7f-33e6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da
instalação

Código

T000012

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código

Tipo de informação/Parâmetros

Condições constantes da
Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

T000013

Formato de reporte

Ver DIA anexa ao presente
TUA

Data de reporte

Ver DIA anexa ao presente
TUA

Entidade

Ver DIA anexa ao presente
TUA

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código

T000129

Ficheiro

AIA3341_DIA(anexoTUA).pdf

Descrição

DIA - Declaração de Impacte Ambiental
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Declaração de Impacte Ambiental
(Anexo ao TUA)

Designação do projeto

Projeto de Alteração da Capacidade Instalada da RESIBRAS

Fase em que se encontra
o projeto

Projeto de Execução

Tipologia do projeto

Anexo II, n.º 6 alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro

Enquadramento no
regime jurídico de AIA

Artigo 1, º 4, alínea b), subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, na sua redação atual

Localização
(concelho e freguesia)

Freguesia e Concelho de Palmela, distrito de Setúbal

Identificação das áreas
sensíveis

Não foram identificadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na
alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua
redação atual

Proponente

RESIBRAS - Companhia Portuguesa de Resinas Para Abrasivos, S.A.

Entidade licenciadora

Agência para a Competitividade e Inovação - IAPMEI

Autoridade de AIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descrição sumária do projeto
O projeto em avaliação consiste num conjunto de alterações a introduzir na instalação já existente da
RESIBRAS, situada no Parque Industrial das Carrascas e em laboração desde 1989. Esta instalação, com uma
área total de cerca de 10,5 ha, é dedicada às atividades de fabrico de pós de fricção, resinas cardólicas,
resinas de poliuretano e emulsões aquosas de poliuretano e ainda de produção de cardanol e de produtos
para tratamento de superfícies.
Das alterações a introduzir na instalação existente destacam-se o aumento da capacidade instalada de
produção de resinas de poliuretano para 30.112 t/ano com a instalação, nesta área de produção, de um
novo reator (reator n.º 8) e da reafectação de um reator já existente e que produzia polímero de óleo de
caju (reator n.º 6), o aumento da capacidade instalada de produção de pós de fricção para 4.380 t/ano com
a instalação, nesta área de produção, do reator n.º 7, a instalação de um novo tanque de 100 m3 de poliol,
o reposicionamento de alguns equipamentos/depósitos nos diferentes processos/áreas de produção, a
alteração de combustível de gasóleo para gás natural nos equipamentos onde existe combustão (fontes
pontuais FF1, FF2 e FF6), a reestruturação da rede de incêndio e a alteração da rede de águas pluviais.
Algumas destas alterações foram já implantadas, nomeadamente, a alteração do combustível, a
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relocalização de 4 fornos descontínuos (queimadores) e a reafectação do reator n.º 6 à produção de resinas
de poliuretano
A instalação funciona com dois turnos diários (dias úteis), das 7h00 às 16h00 e das 16h00 às 00h30 e, com
a implementação do projeto o número de trabalhadores passará de 29 para 32.

Síntese do procedimento
O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 4 de março de 2020, após
receção de todos os elementos necessários à boa instrução do mesmo.
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) e da Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI).
A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases:
• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentação adicional e
consulta do projeto de execução, no âmbito da qual:
 Foi realizada uma reunião com representantes do proponente e da equipa consultora para
apresentação do projeto e do EIA à CA;
 Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, os quais foram submetidos
pelo proponente sob a forma de Aditamento ao EIA.
 Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma maneira geral, dava resposta
às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme s
13/08/2020.
 No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA considerou que persistiam
ainda questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de
elementos complementares.
• Promoção de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 20 de agosto a 30
de setembro de 2020.
• Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro, à Câmara Municipal de Palmela.
• Visita ao local de implantação do projeto, a 28 de setembro de 2020 e onde estiveram presentes
representantes da CA, do proponente e da equipa que elaborou o EIA.
• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo
Aditamento e informação complementar remetida pelo proponente, tendo em conta as valências das
entidades representadas na CA, integrada com as informações recolhidas durante a visita ao local e
ponderados todos os fatores em presença e os resultados da participação pública.
• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade
ambiental do projeto.
• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o Parecer
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da CA e o Relatório da Consulta Pública.
• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento
Administrativo, e de diligências complementares.
• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente decisão.
Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas
No âmbito de pedido de parecer específico a entidades externas à CA, previsto no n.º 11 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, foi solicitado parecer à Câmara
Municipal de Palmela, não tendo contudo sido recebida qualquer pronúncia até à presente data.

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão
Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual
redação, foi promovido um período de consulta pública de 30 dias úteis, que decorreu de 20 de agosto a
30 de setembro de 2020.
Neste âmbito da foram recebidas cinco exposições apresentadas pela Autoridade Nacional da Aviação Civil
(ANAC), Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), Estado Maior da Força Aérea (EMFA), DireçãoGeral do Território (DGT) e Turismo de Portugal, IP.
Síntese dos resultados da Consulta Pública
A ANACOM, o EMFA e a DGT consideram que o projeto não interfere com servidões da sua competência ou
atividades por si desenvolvidas. O Turismo de Portugal declara nada haver a referir sobre o EIA em
avaliação, do ponto de vista do turismo.
A ANAC embora considere que o projeto não é suscetível de causar impactes nas operações de aviação civil
alerta para o facto de qualquer equipamento com altura superior a 30 m ser considerado obstáculo à
navegação aérea. No caso de serem instalados ou utilizados equipamentos nessas condições,
nomeadamente, gruas na fase de instalação, os mesmos são considerados obstáculos à navegação aérea,
devendo ser balizados de acordo com a Circular de Infirmação Aeronáutica – CIA 10/03, de 06 de Maio Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificias à Navegação Aérea.
Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão
Atendendo à pronúncia da ANAC, foram introduzidas as necessárias salvaguardas nas condições a cumprir
pelo projeto.

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os
instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros
instrumentos relevantes
Em termos de avaliação de conformidade do projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor,
há a destacar o Plano Diretor Municipal de Palmela. O projeto apresenta uma situação de não conformidade
por deficit de lugares de estacionamento para veículos ligeiros e pesados uma vez que:
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 O projeto propõe 28 lugares para ligeiros, não cumprindo o mínimo de 62 lugares para ligeiros (4
661,35m2/75m2= 62,15).
 O projeto propõe 5 lugares para pesados, não cumprindo o mínimo de 9 lugares para pesados (4
661,35m2/500m2 = 9,32)
O projeto não dá cumprimento, consequentemente, ao acréscimo de 20% para estacionamento público.

Razões de facto e de direito que justificam a decisão
Tendo em consideração as caraterísticas do projeto e o local de implantação, bem como a avaliação
efetuada ao nível dos vários fatores ambientais, revelou-se determinante o fator recursos hídricos, sendo
relevantes os fatores qualidade do ar/ emissões atmosféricas, ordenamento do território, socioeconomia,
saúde humana e análise dos riscos de acidentes graves.
Atendendo à natureza das intervenções, que correspondem essencialmente à colocação de novos
equipamentos e ao reposicionamento de outros, podendo apenas haver a necessidade de construir ou
redimensionar bacias de retenção, considera-se que os impactes associados à fase de construção serão
pouco significativos e ainda assim minimizáveis. Somente a execução das alterações à rede de águas pluviais
implicará movimentação de terras.
Na fase de exploração, destacam-se desde logo os impactes positivos do projeto que se prendem com
aspetos socioeconómicos diretos associados ao aumento da produtividade e da produção, com reflexos no
mercado nacional ou internacional, onde vende os seus produtos e pela manutenção dos postos de trabalho
existentes e criação de 3 novos e indiretos, associados, nomeadamente, ao transporte rodoviário de
matérias-primas e produtos finais. De destacar também os impactes decorrentes da substituição do gasóleo
de aquecimento por gás natural, que permitirá uma redução de emissão de partículas em suspensão.
Como impactes negativos associados à fase de exploram-se identificaram-se:
 As emissões associadas às fontes fixas, às fontes difusas e ao tráfego rodoviário. No entanto, as
concentrações no ar ambiente dos poluentes atmosféricos relevantes estimam-se muito semelhantes
na situação atual e na situação futura, mantendo-se reduzidas face aos valores limite definidos na
legislação nacional. Assim, o impacte do projeto de alteração para a qualidade do ar da envolvente,
embora negativo e permanente, é pouco significativo ou irrelevante.
De salientar que deve ainda ser efetuado, no âmbito do processo de licenciamento do presente projeto,
o pedido de alteração da altura das chaminés e da velocidade de escoamento através da Entidade
Coordenadora do Licenciamento (ECL).
 As emissões sonoras, apesar dos novos equipamentos não irem adicionar novas emissões sonoras
significativas. A situação mais negativa será o aumento do número de veículos pesados de transporte
de material associado ao projeto (máximo de 11 veículos/dia). Contudo, considera-se não ser
expectável um incremento expressivo de ruído nos recetores, face aos níveis sonoros atualmente
existentes nos locais próximos das vias atravessadas. Assim, os impactes negativos neste fator são
considerados não significativos.
 A possível contaminação dos recursos hídricos e dos solos resultante da possibilidade de ocorrência de
derrames no transporte e na trasfega de substâncias químicas no interior da fábrica, de perdas de óleos
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ou combustíveis dos veículos que asseguram o transporte das matérias-primas e dos produtos
acabados, principalmente se tal ocorrer em piso semipermeável e/ou impermeável com fraturas
abertas. Considera-se este impacte como negativo, ocasional, isolado e de magnitude reduzida, desde
que implementadas medidas de minimização.
Neste contexto, salienta-se que não deve ser efetuada qualquer descarga de águas contaminadas no
meio recetor natural, quer através da rede de drenagem das águas pluviais, quer através dos órgãos
específicos da rede de contenção de derrames. Deve assim ser instruído junto da APA o pedido para
emissão de Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH) para a descarga das águas pluviais
contaminadas.
 A possibilidade de ocorrerem fenómenos de poluição local, associados ao aumento de tráfego induzido
pelo projeto e com eventual afetação da saúde humanam, decorrentes:
 Da maior probabilidade de ocorrerem acidentes rodoviários, não se esperando contudo
alterações significativas à situação atual;
 Do incremento da emissão de poluentes, como sejam o monóxido de carbono e os óxidos de
azoto, sendo quantitativos, contudo, muito reduzidos e sem repercussões relevantes ao nível
da saúde das populações locais;
 Da exposição a substâncias potencialmente perigosas, não se prevendo contudo o aumento do
volume de armazenagem das mesmas.
Importa ainda referir que, nas medições pontuais realizadas em 2019 na envolvente da fonte difusa
ED3, identificaram-se concentrações superiores aos limites definidos para exposição profissional pelo
que está prevista a monitorização desta fonte.
Em matéria de risco, e em particular no que se refere ao regime de prevenção de acidentes graves, salientase que o projeto de alteração não constitui uma alteração substancial na aceção do artigo 25.º do DecretoLei n.º 150/2015, de 5 de agosto, por não se prever que essas modificações possam ter sérias consequências
para os perigos de acidente grave do estabelecimento.
Sem prejuízo, foram identificados os riscos associados às alterações em avaliação e as medidas de
prevenção e controlo de fugas (existentes e previstas), nomeadamente as associadas à rede de gás natural
e às operações de carga e descarga das substâncias perigosas relevantes para o projeto de alterações em
questão, medidas essas que se consideram genericamente adequadas.
De notar a incompatibilidade do projeto com o disposto no PDM de Palmela no que se refere ao número
de lugares de estacionamento de veículos ligeiros e pesados. No entanto, foi já requerida ao Município de
Palmela, pelo proponente, a regularização da situação, aguardando-se a respetiva pronúncia.
Os resultados da consulta pública não apontam questões nem preocupações que ponham em causa o
projeto.
Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes negativos acima
referidos podem ser, na sua generalidade, passíveis de minimização, emite-se decisão favorável,
condicionada ao cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento.
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Elementos a apresentar
Apresentar à Autoridade de AIA, para conhecimento:
1. Cópia do projeto da rede de drenagem de águas pluviais com carimbo do Município e do ofício de
aprovação, demonstrando que o projeto de drenagem pluvial, com as alterações decorrentes das
exigências da presente decisão foi aprovado pela entidade competente (Câmara Municipal de Palmela).
2. Documento demonstrativo da resolução da situação de não conformidade com o PDM de Palmela.
3. Documento emitido pelo município que confirme as reduções da área de implantação global
(7589,64m2 diminui para 4040,95m2) e da área de construção global (7850,79m2 diminui para
4661,35m2).
Apresentar à Autoridade de AIA para conhecimento, em cada uma das três fases:
4. Medidas de prevenção em termos de segurança e saúde no trabalho, adotadas para a fase de
construção, para a fase de exploração e para a fase de desativação.
Medidas de minimização
Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de construção devem constar no respetivo caderno de
encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente,
para efeitos de concretização do projeto.
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção e de
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho
das suas competências em matéria de pós-avaliação.
De acordo com o artigo 27.º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas
auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em consideração o
documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no portal
da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser
remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo
verificador.
MEDIDAS GERAIS

1.

Garantir a execução das medidas preventivas adequadas ao combate à poluição, designadamente
mediante a implementação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) previstas nos Documentos de
Referência (BREF) setoriais e transversais aplicáveis à instalação, nomeadamente os
BREF/Conclusões MTD: POL - Production of Polymers, OFC - Manufacture of Organic Fine Chemicals,
CWW - Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical
Sector, EFS - Emissions from Storage, ENE - Energy Efficiency, ICS - Industrial Cooling Systems.

2.

Realizar ações de formação e divulgação aos trabalhadores sobre as normas e cuidados ambientais e
de segurança, a ter em conta no decorrer dos trabalhos.

3.

Desenvolver e adotar um plano de sensibilização dos trabalhadores para a vigilância e reporte de
eventuais perdas e derrames, bem como para a adoção de práticas que permitam a racionalização
dos consumos de recursos.

4.

Promover a minimização da produção de resíduos e proceder a uma correta gestão dos resíduos
produzidos nas áreas industrial e social no que respeita ao seu armazenamento e destino final
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assegurando que são tratados, valorizados ou eliminados em instalações devidamente
licenciadas/autorizadas para o efeito, privilegiando a sua valorização face à deposição em aterro.

5.

Balizar, sempre que aplicável e de acordo com a Circular de Informação Aeronáutica – CIA 10/03, de
06 de Maio – “Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificias à Navegação Aérea”,
qualquer equipamento com altura superior a 30 m (grua, chaminé, etc.).

FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA

6.

Eliminar o sumidouro designado como P12 a fim de evitar que um derrame atinja a rede de drenagem
de águas pluviais, e consequentemente, o meio recetor natural.

7.

No caso de ocorrência de eventuais derrames de óleos e combustíveis, deverá proceder-se de
imediato à limpeza da área diretamente afetada de forma a minimizar a infiltração de substâncias
poluentes, sendo que o material recolhido deverá ser armazenado e posteriormente enviado a
destino adequado.

8.

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma
a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização dos riscos de
contaminação dos solos e das águas.

9.

Efetuar os abastecimentos de combustível e/ou mudanças de óleos ou outros lubrificantes em local
devidamente impermeabilizado e preferencialmente coberto.

10.

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a
minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão
hídrica e o transporte sólido.

11.

Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas
impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.

FASE PRÉVIA À ENTRADA EM FUNCIONAMENTO DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS

12.

Implementar a instalação de grelhas adicionais da rede de contenção de derrames propostas no
desenho 4.11 do aditamento ao EIA.

13.

Justificar e demonstrar que, em caso de acidente, as tubagens que interligam as bacias de retenção
onde se encontram armazenados os produtos, estão operacionais e que o diâmetro dessas tubagens
possui capacidade de vazão assegurando a retenção adequada para fazer face às eventuais fugas e
roturas do reservatório de maior capacidade contido no interior das bacias associadas.

14.

Justificar e demonstrar que os eventuais derrames que possam ocorrer nas áreas servidas pela rede
de contenção de derrames, são encaminhados para os órgãos de recolha (grelhas) daquela rede de
drenagem específica, não havendo encaminhamento desses eventuais derrames para os órgãos de
recolha (sumidouros), que fazem parte integrante da rede de drenagem das águas pluviais.

15.

Garantir que a chaminé afeta às hottes do laboratório é vertical com secção circular, com a cota
máxima ser superior, em pelo menos um metro, à cota máxima do edifício onde está instalada.

FASE DE EXPLORAÇÃO

16.

Instalar separador(es) de hidrocarbonetos na rede de drenagem das águas pluviais de modo a
assegurar o tratamento das águas pluviais potencialmente contaminadas com origem na área de
circulação dos veículos pesados. A instalação deste(s) equipamento(s) deve ser efetuada
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imediatamente a montante da(s) descarga(s) na rede pública de drenagem das águas pluviais. Deve
ser ainda prevista, imediatamente a jusante de cada um dos separadores de hidrocarbonetos, uma
caixa de visita, de modo a possibilitar a recolha de amostras a fim de controlar a qualidade da água e
a eficiência do tratamento. Neste sentido, deve ser solicitado, no prazo máximo de um mês após a
emissão da presente decisão, o pedido para emissão de Título de Utilização de Recursos Hídricos
(TURH) para a descarga das águas pluviais contaminadas associadas ao(s) separador(es) de
hirdrocarbonetos a instalar. Este(s) equipamento(s) deve(m) ser instalado(s) no prazo máximo de 3
meses após a emissão do(s) respetivo(s) TURH.

17.

Efetuar uma correta manutenção preventiva dos equipamentos da instalação, para estes operarem
nas condições normais, evitando assim o aumento de emissões de poluentes atmosféricos, sonoras
e a ocorrência de derrames.

18.

Garantir que a exploração e a manutenção dos equipamentos de combustão é realizada de forma
adequada, de modo a permitir um elevado nível de eficiência, dando cumprimento à
Regulamentação em vigor relativa à instalação e funcionamento de recipientes sob pressão simples
e equipamentos sob pressão.

19.

Promover o controlo do consumo de recursos (água, eletricidade, combustível, produtos químicos,
etc.), de forma a criar-se um histórico de consumos e permitir estabelecer metas de redução para os
mesmos.

20.

Para os diferentes descritores relevantes manter níveis de emissão de poluentes em consonância
com os Valores de Emissão Associados (VEA) à utilização das MTD previstas nos BREF/Conclusões
MTD setoriais e transversais aplicáveis.

21.

Assegurar a manutenção e a limpeza da rede de drenagem pluvial, assim como do sistema de
drenagem das águas pluviais suscetíveis de contaminação.

22.

Assegurar a manutenção e a limpeza da rede de drenagem de contenção de derrames, incluindo a
verificação periódica da estanquicidade das caixas de retenção subterrâneas para contenção.

23.

O armazenamento de produtos químicos deve ter em conta as famílias de perigo dos produtos para
evitar reações entre os vários produtos existentes.

24.

Os produtos químicos devem estar identificados e com fichas de dados de segurança junto ao local
onde os produtos são armazenados.

25.

Garantir que todas as áreas onde existe armazenamento/manuseamento de substâncias químicas se
encontram impermeabilizadas. Proceder à manutenção dos pavimentos impermeáveis a qual deve
incluir a impermeabilização de fraturas existentes ou que venham a ocorrer de modo a evitar o mais
possível a eventual infiltração de substâncias líquidas resultantes de derrames acidentais.

26.

Assegurar o acondicionamento das substâncias químicas existentes, nomeadamente nas zonas no
exterior da fábrica, onde se registe o armazenamento de substâncias químicas, com bacias de
retenção, de capacidade suficiente para conter um derrame total da substância que alberga.

27.

Instalar alarmes de nível nas bacias de retenção que recebem líquidos e cuja capacidade é inferior ao
volume armazenado.

28.

Os locais de armazenamento de produtos e resíduos líquidos perigosos devem estar dotados de
meios de primeira intervenção em caso de derrame.
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29.

Em caso de derrames nos pavimentos devem ser tomadas medidas imediatas para a sua
retirada/limpeza/contenção. Os resíduos resultantes da limpeza devem ser temporariamente
armazenados no parque de resíduos e posteriormente encaminhados para operador licenciado.

30.

Manter a zona próxima do furo limpa e a cabeça do furo protegida e sem acesso a pessoal não
autorizado.

31.

Em caso da ocorrência de um incêndio de pequenas proporções ou de derrames, averiguar a
existência de escorrências para a rede de águas pluviais e, no caso da sua ocorrência, contactar de
imediato a entidade gestora pelo sistema e proceder à sua inspeção e limpeza.

32.

Indicar o destino dado ao resíduo resultante da operação de lavagem dos gases gerados nos fornos.

FASE DE DESATIVAÇÃO

33.

Antes de iniciar a desativação (total ou parcial), apresentar à autoridade de AIA para aprovação um
Plano de desativação que deverá contemplar:
i.
A solução final de requalificação da área - a qual deve ser compatível com os instrumentos de
gestão territorial e com o quadro legal então em vigor;
ii.
As ações de desmantelamento e obra a ter lugar, respetivos impactes e medidas de mitigação
associadas - garantindo que essas ações são executadas com o mínimo prejuízo para os
valores ambientais da área (águas, solos, ar);
iii.
O destino a dar a todos os elementos retirados - promovendo o encaminhamento adequado
para operadores autorizados.
Programas de monitorização

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Águas Subterrâneas
O plano de monitorização da água subterrânea tem como principais objetivos monitorizar variações da
qualidade da água e providenciar dados hidroquímicos suficientes para permitir estabelecer relações de
causa – efeito identificando potenciais focos de contaminação e avaliando a eficácia resultante da
implementação das medidas de mitigação propostas.
Parâmetros a Monitorizar
 no campo: pH, temperatura (T), condutividade elétrica (CE);
 em laboratório: oxidabilidade, azoto amoniacal, nitrato, nitrito, Carbono Orgânico Total (COT), sulfatos,
fosfatos, Bário, Zinco, Cobre, Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP), Hidrocarbonetos totais,
Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Chumbo, Mercúrio, Níquel, Crómio e Cádmio.
Locais de Amostragem – Na captação de água subterrânea que abastece a instalação industrial.
Frequência de Amostragem - A periodicidade deve ser semestral, (na estação seca e na estação húmida)
durante 3 anos.
Métodos Analíticos - Os métodos analíticos deverão estar de acordo com as especificações para a análise
dos parâmetros propostos e indicadas no Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.
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As análises deverão ser efetuadas em laboratórios que garantam a qualidade dos respetivos resultados
analíticos e que sejam supervisionados regularmente pela autoridade competente ou por uma entidade
independente em que esta delegue, enquanto não tiver meios próprios.
Relação entre o fator ambiental a monitorizar e os parâmetros caracterizadores do projeto
A decisão de propor o programa de monitorização sobre os Recursos Hídricos Subterrâneos, deve-se ao
facto de na campanha realizada no âmbito do presente estudo se ter identificado a presença de alguns
elementos químicos na amostra realizada, o que indicia a existência de contaminação, cuja origem não é
passível de ser atribuída.
Existindo o cenário/risco de ocorrência de acidente (derrames), o presente programa também permitirá
verificar a eficácia das medidas de minimização propostas no âmbito do presente estudo.
Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados obtidos
Em função dos resultados obtidos poderá ser necessário ajustar a forma de gestão das águas pluviais
provenientes da unidade e/ou averiguar a existência de outros focos de contaminação.
Periodicidade dos Relatórios de Monitorização, respetivas Datas de Entrega e Critérios para a Decisão sobre
a Revisão do Programa de Monitorização - A periodicidade dos relatórios de monitorização acompanhará
as campanhas de amostragem, de modo a possibilitar uma atuação atempada, em caso de se detetarem
situações críticas e/ou de incumprimento.
A estrutura deverá obedecer ao disposto na Portaria nº 395/2015 de 4 de Novembro.
Os critérios para a decisão sobre a revisão dos programas de monitorização deverão ser definidos
consoante os resultados obtidos, sendo obviamente o programa ajustado de acordo com as necessidades
verificadas.
O programa de monitorização poderá também ser revisto na sequência de estudos a desenvolver, ou em
função de legislação específica que, nesta área, imponha novas metodologias e critérios.
Acresce ainda que os resultados da monitorização deverão ser fornecidos em suporte informático, em
formato com extensão “.xls” ou “.xlsx” ou outro, desde que compatível com o formato Excel.
Apresentar os resultados da monitorização também à ARS de Lisboa e Vale do Tejo.
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
Programa de monitorização da qualidade do ar na envolvente da fonte difusa ED3
Parâmetros a monitorizar:
Os parâmetros a monitorizar são: Compostos Orgânicos Voláteis totais, 2 - Furaldeído e Aldeídos
(Acetaldeído, Acroleína, Benzaldeído, Formaldeído, Glutaraldeído, Propionaldeído).
Locais de amostragem: Junto aos tanques dos lavadores (ED3).
Frequência de amostragem:
Periodicidade anual, durante 3 anos.
Técnicas/métodos de análise e equipamentos necessários:
Os métodos de amostragem e de análise deverão estar de acordo com as especificações para a avaliação
dos parâmetros propostos, nomeadamente as constantes nos métodos OSHA 72:1988 e NIOSH
2016:2003.

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal
Ap. 7585 - 2610-124 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

10

As análises deverão ser efetuadas em laboratórios que garantam a qualidade dos respetivos resultados
analíticos e que sejam supervisionados regularmente pela autoridade competente ou por uma entidade
independente em que esta delegue, enquanto não tiver meios próprios.
Relação entre o fator ambiental a monitorizar e os parâmetros caracterizadores do projeto:
Foi proposta a monitorização pelo facto de nas medições pontuais realizadas em 2019, na envolvente da
fonte difusa ED3, se terem identificado concentrações superiores aos limites definidos para exposição
profissional.
Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados obtidos:
Em função dos resultados obtidos poderá ser necessário a adoção de medidas de minimização da emissão
de agentes químicos e a reavaliação da exposição dos trabalhadores.
Periodicidade dos relatórios de monitorização:
Os relatórios de monitorização, os quais devem obedecer à estrutura do disposto no Anexo V da Portaria
n.º 395/2015, de 4 de novembro devem ser apresentados anualmente à autoridade de AIA.
Apresentar os resultados da monitorização também à ARS de Lisboa e Vale do Tejo.
Critérios para a decisão de revisão do programa de monitorização:
O programa proposto deverá decorrer durante os próximos três anos. Após este período deverá ser
reavaliada a necessidade e condições de monitorização do programa agora proposto face aos resultados
obtidos.
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO
Realizar uma campanha de medições acústicas após todos os equipamentos instalados, na qual, para
além dos pontos de medição considerados no relatório relativo à situação de referência, seja adicionado
um ponto de avaliação localizado junto a habitação mais próxima/mais exposta ao ruído da instalação,
desde que o mesmo seja percetível nesse local.
Entidade de verificação
da DIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Data de emissão

Validade da DIA

Nos termos do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, na sua redação atual, a presente decisão caduca se, decorridos quatro
anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do respetivo
projeto.
O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P.

Assinatura
(Nuno Lacasta)
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