Declaração de Impacte Ambiental
(Anexo ao TUA)

Designação do projeto

Unidade de Gestão de Resíduos da Ambimed em Beja - Projeto de Melhoria
Contínua

Fase em que se encontra
o projeto

Projeto de execução

Tipologia do projeto

Anexo I, n.º 9, alínea c) 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, n.º 3, alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B72017, de 11 de dezembro

Localização
(freguesia e concelho)

Concelho de Beja, Freguesia de Santa Clara do Louredo

Identificação das áreas
sensíveis

Não são afetadas 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

Proponente

Ambimed – Gestão Ambiental, Lda.

Entidade licenciadora

Direção Geral de Saúde / Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo

Autoridade de AIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descrição sumária do projeto
O projeto desenvolve-se nas atuais instalações da Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares (UTRH)
de Beja, da Ambimed, localizadas no Parque Ambiental do Montinho. O referido parque industrial é dotado
de um conjunto de infraestruturas, nomeadamente o sistema de drenagem e tratamento de águas residuais
da Resialentejo e o Aterro Sanitário de Resíduos Não Perigosos (RNP) da Biosmart, as quais são utilizadas
pelo projeto em avaliação.
A instalação existente (edifício e espaço exterior adjacente) encontra-se construída e licenciada há mais de
14 anos, ocupando uma área total de cerca de 3150 m2 (sendo 1375 m2 ocupados por área edificada e 1775
m2 de área exterior).
O espaço exterior destina-se à circulação de viaturas, acessos, cargas e descargas, e estacionamento de
viaturas, ligeiras e pesadas associadas à logística das operações de gestão de resíduos. A área edificada é
constituída por um pavilhão, do tipo “nave industrial, que engloba uma zona operacional, armazenagem,
zona social e de apoio administrativo.
A UTRH integra um sistema para tratamento de resíduos hospitalares perigosos de risco biológico composto
por dois Autoclaves e todo o sistema complementar ao seu funcionamento, o que inclui, a montante, o
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equipamento associado ao sistema de geração de vapor e, a jusante, o equipamento de
trituração/compactação. Dispõe ainda um equipamento de higienização de contentores.
A capacidade instalada para o tratamento físico-químico (autoclavagem) de resíduos é de 34 t/dia.
Na UTRH de Beja são realizadas operações de gestão de resíduos hospitalares tais como o armazenamento
e o tratamento / eliminação de resíduos hospitalares do Grupos III, e o armazenamento de resíduos
hospitalares do Grupo IV (Despacho n.º 242/96, de 13 de agosto) e de outros resíduos, nomeadamente de
resíduos perigosos produzidos em unidades de prestação de cuidados de saúde, de diagnóstico e de
investigação (instalações/produtores conforme definição de resíduos hospitalares que consta do DecretoLei n.º 73/2011, de 17 de junho).
O tratamento dos resíduos hospitalares do Grupo III, com potencial de risco biológico, é efetuado através
do referido sistema de autoclavagem, que promove a sua descontaminação, seguido de
trituração/compactação. Depois de tratados, sendo equiparados a resíduos urbanos, são enviados para o
Aterro Sanitário de Resíduos Não Perigosos (RNP), da Biosmart.
Para outros resíduos hospitalares, como os do Grupo IV e outros resíduos provenientes das unidades de
saúde, tais como os resíduos líquidos e outros perigosos e não perigosos, é efetuado nesta UTRH o seu
armazenamento temporário e são depois enviados para tratamento noutras instalações licenciadas para o
efeito (tais como o Centro Integrado de Gestão de Resíduos da Chamusca (CIGR) da Ambimed, localizado
na Chamusca e que procede á incineração desses resíduos, e outras instalações de tratamento/destinos
final de resíduos perigosos como os CIRVER).
De acordo com o projeto, a otimização das instalações preconiza a integração no processo de outros
resíduos que não apenas os hospitalares, propondo-se que a atual UTRH passe a fornecer um serviço de
Gestão Integrada de Resíduos, denominando-se por isso Unidade de Gestão de Resíduos (UGR).
Assim, a UGR, além da atual gestão de resíduos hospitalares, passará a integrar as seguintes operações de
gestão de resíduos:


Recolha, transporte, acondicionamento, reacondicionamento e armazenamento temporário de
algumas tipologias de resíduos não hospitalares, a desenvolver para clientes/produtores de
resíduos com diferentes atividades que não incluem as Unidades de Prestação de Cuidados de
Saúde (UPS), ou outras de investigação ou de diagnóstico ligadas à saúde humana ou animal;
correspondentes a Operações de Gestão de Resíduos (OGR) integradas no modelo e no âmbito de
atividade já existente na Ambimed;



Tratamento por autoclavagem na Unidade de Beja de resíduos que apresentam potencial risco
biológico e que são classificados com os seguintes códigos LER:
o 15 02 02* - absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente
especificados), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias
perigosas; substâncias perigosas essas que serão de contaminação biológica, resíduos
contaminados com sangue e outros fluidos orgânicos ou de risco biológico
o 20 01 99 – outras frações não anteriormente especificadas; que enquadram os resíduos de
higiene feminina.
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Quadro 1 - Descrição e quantificação estimada dos resíduos com o Projeto na UGR (UTRH + novos códigos LER e
novas operações).
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Fonte: Aditamento ao EIA
Na fase de instalação proceder-se-á à preparação das instalações para a receção de novos resíduos através
da adequação de espaços dedicados para os novos códigos LER, no interior da instalação e no exterior. No
interior da instalação as intervenções correspondem essencialmente à delimitação de espaços.
No exterior o projeto integra um novo espaço coberto (ZA6) para galeras amovíveis, onde serão colocados
resíduos (não classificados no Grupo III, nem no Grupo IV) contentorizados e/ou alvo de “Sobreembalagem”
(acondicionamento de embalagens com resíduos noutras embalagens de maiores dimensões para
armazenamento temporário de resíduos para expedição). Caracteriza-se por um telheiro, vedado,
impermeabilizado, garantindo todas as condições de segurança e salubridade no que respeita ao correto
armazenamento de resíduos a colocar no local.
A operação de acondicionamento, recolha e transporte de resíduos hospitalares é comum a todo o serviço
da Ambimed disperso pelo país, sendo recolha efetuada de forma capilar nas regiões do Alentejo,
respetivamente as sub-regiões do Alentejo Litoral, Alto Alentejo, Alentejo Central e Baixo Alentejo, a Região
do Algarve e na Região centro, a Sub-Região Beira Interior Sul, nomeadamente o concelho de Castelo
Branco.
Na fase de exploração, além das operações já descritas, o projeto prevê o tratamento por Autoclavagem
dos resíduos com códigos LER 15 02 02* e 20 01 99, à semelhança do que acontece atualmente na UTRH
de Beja para os atuais resíduos hospitalares (códigos LER do capitulo 18), por serem também resíduos com
sangue ou contaminados com outros fluidos humanos, apesar de terem origens e serem produzidos em
contextos completamente diferentes.
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A instalação da UTRH dispõe de um sistema de abastecimento de água da rede pública, distribuída pela
entidade que gere o Parque, a Resialentejo, identificando-se um consumo de água de 7,16 m3/t.
A utilização de vapor para descontaminar os resíduos dá origem à formação de um efluente provocado pela
condensação desse vapor. O referido efluente, conjuntamente com líquidos que extravasam os respetivos
invólucros no processo de trituração, e com as águas residuais resultantes do funcionamento dos sistemas
auxiliares (purgas das caldeiras, purga da torre de refrigeração, lavagem de contentores e lavagens de
pavimentos) é conduzido, através da rede de drenagem interna de águas residuais e pré-tratamento para
a rede de drenagem e tratamento da Resialentejo.
Com base nos dados de 2017, a projeção de produção de águas residuais com o tratamento de novos
resíduos é de 5117,32 m3/ano.
Conforme referido, a Resialentejo é a entidade que recebe as águas residuais da instalação para posterior
tratamento final na sua ETAR, a qual detém de Licença Ambiental e Alvará da CCDR-Alentejo. A ETAR
constituída por uma lagoa de homogeneização e sistema de tratamento por osmose inversa, que integram
sistemas de pré-filtração (com crivo, com areia e filtro fino) e duas fases de membranas de osmose.
O presente projeto contempla a criação de dois postos de trabalho.
No que concerne ao transporte, prevê-se um acréscimo de deslocações de 2 veículos pesados por semana
e de 2 ligeiros mistos diários decorrente do projeto.

Síntese do procedimento
O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 08/09/2020, uma vez
reunidas todas as condições necessárias 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, e das seguintes entidades:
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), Direção-Geral da
Saúde Administração-Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), Autoridade Nacional de Emergência e
Proteção Civil (ANEPC) e Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves"
(ISA/CEABN)
A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases:
• Realização de reunião com representantes da CA, do proponente e da equipa consultora para
apresentação do projeto e do EIA.
• Apreciação da conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA):


Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do artigo
14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, os quais foram
solicitados ao proponente;



O proponente submeteu resposta ao pedido de elementos adicionais, sob a forma de Aditamento
ao EIA.
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Após análise do Aditamento ao EIA, considerou-se que o mesmo dava resposta, na generalidade,
às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 4 de
janeiro de 2021.



•

•

•
•

•
•
•
•

No entanto, e sem prejuízo da conformidade do EIA, considerou-se que persistiam ainda
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de
elementos complementares.
Abertura de um período de Consulta Pública, ao abrigo do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31
de outubro, na atual redação, que decorreu durante 30 dias úteis, de 11 de janeiro a 19 de fevereiro de
2021.
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, na sua atual redação, a duas entidades externas à Comissão de Avaliação,
nomeadamente: Câmara Municipal de Beja e Resialentejo.
Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, no dia 17 de fevereiro de 2021, tendo
estado presentes representantes da CA, do proponente e da empresa que elaborou o EIA.
Avaliação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo Aditamento,
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 a 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
da CA.
Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código de 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 da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foi solicitado parecer à Câmara
Municipal de Beja e à Resialentejo, não tendo os mesmos sido recebidos.

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 atual
redação, a consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, de 11 de janeiro a 19 de fevereiro de 2021.
Durante este período foram recebidas duas exposições provenientes do Estado Maior da Força Aérea e de
um particular. O Estado Maior da Força Aérea informa que o projeto em questão não se encontra abrangido
por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que não há inconveniente na sua
concretização. O particular manifesta-se favorável ao projeto em análise.
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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
A área de estudo é integralmente abrangida pelo Plano Diretor Municipal (PDM) do município de Beja,
ratificado pelo Aviso (extrato) n.º 4296/2014, de 28 de março, com alteração por adaptação através do
Aviso n.º 9307/2017, de 14 de agosto.
Verifica-se a inserção da área em causa na classe de espaço “Outras áreas urbanas”, conforme Planta de
Ordenamento, e que o articulado regulamentar aplicável demonstra a compatibilidade da pretensão com
o mesmo.
Verifica-se também a incidência, na localização em causa, do Plano de Pormenor (PP) do Parque Ambiental
do Montinho, aprovado através do Aviso n.º 1947/2018, de 12 de fevereiro. Este Plano decorre da UOPG9
– Zona do Parque Ambiental do Montinho prevista no PDM.
Segundo a Planta de Zonamento do PP, a área destinada à concretização do projeto está identificada como
“Solo Urbano – Espaços de Atividades Económicas - Indústria Ambiental”, não se identificando quaisquer
condicionantes cartografadas na Planta de Condicionantes deste plano que incidam na localização objeto
de intervenção.
Refira-se ainda que não existe sobreposição de qualquer condicionante com a área do projeto.

Razões de facto e de direito que justificam a decisão
O projeto “Unidade de Gestão de Resíduos da Ambimed em Beja - Projeto de Melhoria Contínua” pretende
contribuir para a otimização da utilização de infraestruturas e do equipamento da Unidade de Tratamento
de Resíduos Hospitalares (UTRH) de Beja, da Ambimed, integrando o tratamento resíduos não hospitalares,
com a inclusão de resíduos com novos códigos LER, a desenvolver para clientes e origens de diferentes
tipologias, que não integram as UPCS e outros produtores de RH.
Pretende-se assim potenciar as infraestruturas existentes, na UTRH de Beja, para o tratamento de outras
tipologias de resíduos perigosos com potencial risco biológico, além dos resíduos hospitalares, em vez do
seu encaminhamento sem qualquer tratamento para deposição em aterro, apesar das suas origens não
serem unidades de prestação de cuidados de saúde (humana ou animal) ou de investigação.
A justificação do Projeto pode ser sintetizada nos seguintes pontos:


a existência de solicitações no sentido de ser dada uma resposta adequada à gestão
(acondicionamento, recolha, transporte e tratamento) de resíduos perigosos não hospitalares, mas
com risco biológico similar (como aqueles que se encontrem contaminados com sangue ou outros
fluidos) provenientes, nomeadamente, de contextos de acidentes e crimes;



as atuais instalações da Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares (UTRH) de Beja, da
Ambimed, garantem a existência de um edifício e infraestruturas preparadas e disponíveis para
receber estes resíduos, de forma integrada nas atividades já desenvolvidas na referida unidade;
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a atual UTRH dispõe de capacidade de tratamento de resíduos hospitalares do Grupo III com risco
biológico, por autoclavagem, excedentária, podendo providenciar soluções de tratamento para
mais tipologias de resíduos com risco biológico.
Como principais caraterísticas do local no qual se desenvolve o projeto destaca-se o facto da UTRH:


integrar-se num parque industrial (Parque Ambiental do Moutinho) destinado a um sistema de
gestão de resíduos, infraestruturado (nomeadamente com dois aterros sanitários e uma ETAR) e
localizado na proximidade de produtores de resíduos da zona sul do país;



situar-se num espaço isolado relativamente a habitações e aglomerados populacionais (as
povoações mais próximas localizam-se a distâncias superiores a 4 km);



ser dotado de boas acessibilidades rodoviárias (junto a um nó do IP2);



situar-se na proximidade dos aterros existentes no parque industrial, o que permite criar sinergias
associadas ao encaminhamento de resíduos entre unidades, reduzindo as deslocações adicionais
de transporte de resíduos.
Das características do projeto com relevância para a avaliação de impactes destaca-se:


Na fase de instalação proceder-se-á à preparação das instalações já existentes para a receção de
novos resíduos através da adequação de espaços dedicados aos novos códigos LER, no interior e no
exterior da instalação. No interior da instalação as intervenções correspondem essencialmente à
delimitação de espaços.
No exterior o projeto integra um novo espaço (ZA6), coberto, com cerca de 100 m2, adjacente à
nave industrial existente e totalmente localizado dentro da área do lote, para galeras amovíveis
onde serão colocados os resíduos contentorizados e/ou alvo de “Sobreembalagem”.
Considerando as referidas características não se identificam impactes negativos ou positivos
inerentes à fase de construção.



Na fase de exploração para além do armazenamento temporário de resíduos hospitalares, como os
do Grupo IV e outros resíduos provenientes das unidades de prestação de cuidados de saúde
(resíduos líquidos e outros perigosos e não perigosos), e do seu envio posterior para tratamento
noutras instalações licenciadas para o efeito, procede-se ao tratamento dos resíduos hospitalares,
nomeadamente os do Grupo III, através do sistema de Autoclavagem, que promove a sua
descontaminação, seguido de um processo de trituração/compactação, o que permite a redução
do seu volume.
O projeto prevê também o tratamento por Autoclavagem dos resíduos com códigos LER 15 02 02*
e 20 01 99, por serem também resíduos com potencial risco biológico, apesar de terem origens e
serem produzidos em contextos completamente diferentes (acidentes e crimes, nomeadamente).
Assim, face as características do projeto e do seu local de implantação, destaca-se:


Quanto à Saúde Humana, quer no âmbito da saúde pública quer em matéria da saúde dos
trabalhadores, os principais aspetos a salvaguardar estão relacionados com a necessária eficácia do
processo de tratamento dos resíduos e dos processos de lavagem e desinfeção dos contentores de
uso múltiplo, a manutenção do equipamento, o adequado tratamento das águas residuais, o
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cumprimento das condições de transporte dos resíduos, a garantia de não ocorrência de
contaminações cruzadas e a salvaguarda das condições de saúde e segurança dos trabalhadores.
Identificam-se impactes positivos associados à melhoria da capacidade de resposta da UGR no
âmbito da gestão dos resíduos perigosos, designadamente dos resíduos hospitalares do Grupo III
produzidos na zona sul de Portugal Continental, assim como dos resíduos risco biológico similar ao
às dos resíduos hospitalares do Grupo III.


A afetação pouco significativa dos Recursos hídricos, em condições normais de funcionamento do
sistema global, uma vez que haverá a descarga de águas residuais pré-tratadas para a rede do
Parque Ambiental do Montinho, sujeitando-se, posteriormente, a um processo de tratamento
adequado e fiável (quando bem operado) de todas as águas residuais produzidas no parque,
reduzindo-se significativamente a eventual contaminação dos recursos hídricos a jusante. O
incremento de consumo de água e de produção de águas residuais não tem expressão no contexto
da gestão de resíduos que decorre nesta unidade de gestão de resíduos.



Em termos de Uso do solo, as atividades avaliadas incidem na área de um parque industrial, pelo
que o uso é industrial e muito humanizado, identificando-se vantagens na concretização do projeto
em análise, já que desta forma se evita a construção de uma nova estrutura, num novo local, bem
como a ocorrência de novos impactes negativos. Assim, não se identificam impactes nos usos atuais
do solo decorrentes do funcionamento do projeto.



Relativamente à Qualidade do ar não são expectáveis impactes negativos significativos, podendo
ainda ser minimizados se aplicadas as melhores técnicas disponíveis e combustíveis de fontes
renováveis.



Considerando os valores previstos de ruído particular das instalações após ampliação (30 dB(A) nas
imediações próximas, a cerca de 120 metros) e a relativa grande distância dos recetores sensíveis
(o mais próximo dista cerca de 1700 m para sul, junto do IP2), é possível verificar que o projeto de
melhoria tem impacte nulo no Ambiente sonoro dos recetores. Também o aumento de tráfego
gerado não tem expressão no atual volume de tráfego do IP2, junto do qual se localiza o recetor
sensível mais próximo da Ambimed.



Dado que a área de implantação do projeto assume um carácter marcadamente industrial,
maioritariamente com qualidade visual baixa, considera-se que o projeto não se traduz, na sua
globalidade, num impacte paisagístico negativo significativo, quer ao nível estrutural quer ao nível
visual.



O projeto de melhoria será gerador de um impacte positivo na área da gestão de resíduos com risco
biológico, pelo incremento do tratamento por autoclavagem nesta unidade (potenciando a plena
utilização da capacidade instalada) e por possibilitar não só a recolha de resíduos hospitalares,
como de não hospitalares. O facto do local de recolha ser o mesmo permitirá a diminuição das
deslocações de viaturas para recolha e encaminhamento de resíduos.



Como impacte negativo associado refere-se o aumento do transporte de mercadorias perigosas por
estrada e a necessária aplicação de medidas preventivas e de minimização, relativas ao
acondicionamento e recolha, cargas e descarga, e utilização de contentores, devidamente
homologados para transporte de mercadorias perigosas por estrada.
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Relativamente à Análise de risco, embora se identifiquem impactes adversos nas vertentes
humana, patrimonial e ambiental decorrentes de eventuais acidentes, nomeadamente do Derrame
de resíduos hospitalares; Derrame de resíduos líquidos perigosos; Derrame de resíduos perigosos e
não perigosos, e estes cenários sejam considerados como “prováveis”, os mesmos não terão
consequências no exterior. Apenas o cenário "Criação de subprodutos tóxicos" (motivado pelo
manuseamento / armazenamento incorreto de produtos perigosos) poderá atingir um raio de
alcance superior a 1 km, com estimativa de afetação de 100 pessoas, embora o mesmo não seja
considerado “provável”, e sim “possível”. Não obstante, considera-se que as medidas de
prevenção, de proteção e de segurança permitirão uma minimização desses mesmos impactes.
No que concerne ao Ordenamento do Território e Condicionantes verifica-se que a pretensão em causa
tem o devido enquadramento nos instrumentos de gestão territorial aplicáveis, nomeadamente no Plano
Diretor Municipal (PDM) de Beja e no Plano de Pormenor (PP) do Parque Ambiental do Montinho, não
existindo qualquer nova interferência com servidões e restrições de utilidade pública. As ações previstas
circunscrevem-se ao perímetro das instalações já existentes.
Desta forma, face aos impactes positivos identificados em termos de gestão de resíduos, e tendo em
consideração que não foram identificados impactes negativos significativos e que os impactes negativos
identificados são passiveis de minimização caso se garanta:


a eficácia do tratamento dos resíduos por autoclavagem, de modo a que aos resíduos resultantes
do processo de tratamento possa ser atribuída a classificação de resíduo não perigoso;
 uma adequada exploração do aterro de deposição de resíduos;
 a adequada operação da ETAR da Resialentejo,
emite-se decisão favorável ao projeto, condicionada aos termos e condições impostas no presente
documento.

Elementos a Apresentar
Previamente ao início da exploração do projeto de melhoria
Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos:
1. Plano de segurança revisto e integrando, nomeadamente, as medidas de mitigação para cada cenário
de acidente desenvolvido.
Devem ainda ser revistos os procedimentos de segurança tendo em consideração a avaliação dos riscos
associados ao novo local de armazenamento de resíduos no exterior, onde se localizarão as galeras
amovíveis (ZA6), e às operações aí conduzidas, devendo estes ser articulados com os demais planos de
segurança do Parque Ambiental do Montinho.
2. Proposta de um Projeto de Integração Paisagística do Pavilhão de acordo com as seguintes orientações:
a) Deve constituir-se como um projeto de execução com todas as peças desenhadas devidas (a
escala adequada) assim como com a memória descritiva, caderno de encargos, programa de
manutenção e mapa de quantidades.
b) O projeto deve ser elaborado, preferencialmente, por um especialista em paisagem (arquiteta/o
paisagista) que deve estar devidamente reconhecido no projeto a entregar.
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c) A área objeto de intervenção a considerar é toda a envolvente ao pavilhão da AMBIMED dentro
dos limites do lote a que corresponde a unidade em avaliação. Deve considerar os taludes
existentes e os espaços residuais existentes entre o pavilhão e as vias interiores de circulação
automóvel adjacentes.
d) Deve prever a constituição de cortinas arbóreo-arbustivas – multiespecífica e multiestratificada e
de folhagem perene e caduca. A distribuição das espécies, no geral, deve ser proposta de forma
não alinhada ou artificial. As espécies a plantar ou a semear devem ser autóctones e em respeito
com as condições edafoclimáticas locais.
e) Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deve ser acompanhado de
certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem
conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. A sua
origem deverá ser local.
f) Deve ficar expresso na memória descritiva e/ou no caderno técnico de encargos a necessidade de
assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies vegetais a usar, com
referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como em relação à Trioza erytreae, no que se
refere à eventual proposta de citrinos, devendo ser considerada a introdução de restrições
geográficas quanto à obtenção dos exemplares em causa ou em alternativa não considerar na
proposta as espécies vegetais afetadas.
g) Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas.
h) Deve incluir os procedimentos necessários ao controlo das espécies exóticas e invasoras.
i) Deve ser prevista a apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação do
PIP durante 3 anos após a sua implementação. O mesmo deve suportar-se, sobretudo, num
registo fotográfico, devendo o mesmo fazer-se acompanhar de um ponto de situação à data e de
uma análise crítica das situações assim como indicar medidas de correção dos problemas
detetados, sobretudo, ao nível dos taludes. A sua elaboração deve contemplar sempre um registo
fotográfico, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para
a recolha de imagens que ilustrem as situações. O registo deve fazer-se sempre a partir desses
“pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve
permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente. As fotografias a
apresentar devem ter uma elevada definição.

Medidas de minimização e potenciação
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início da fase de exploração do projeto, 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, na sua redação atual, 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.
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Medidas a introduzir no projeto
1. Integrar as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) previstas nos Documentos de Referência (BREF)
setoriais e transversais aplicáveis às atividades a desenvolver na instalação.
2. Identificar, delimitar e colocar sinalização explícita nas diferentes áreas de gestão de resíduos,
incluindo informação sobre as caraterísticas de perigosidade, garantindo as respetivas condições de
segurança.
3. Efetuar as marcações/sinalizações do pavimento, incluindo as vias de circulação de veículos e de
pessoas.
4. Verificar e reparar as condições de impermeabilização do pavimento interno e externo da unidade, o
qual apresenta situações de fendilhamento/fratura, assegurando a sua integral impermeabilidade e
manutenção (evitando a progressiva degradação e o comprometimento da sua função).
5. Proceder à revisão e manutenção periódicas das grelhas inseridas no pavimento tendo em vista a sua
total funcionalidade e limpeza, quer no interior, quer no exterior da instalação, mantendo os registos
dessas intervenções.
6. Dotar o armazenamento de consumíveis de limpeza e de desinfeção e o armazenamento dos resíduos
líquidos perigosos das adequadas bacias de retenção (com capacidade adequada à volumetria a
armazenar) e afixar, no local, as correspondentes fichas de dados de segurança específicas para as
caraterísticas de perigo em causa.
7. Assegurar que os locais de armazenamento são:


dotados de superfícies impermeáveis;



apetrechados com sistemas de recolha de derramamentos e, quando apropriado, de
decantadores e purificadores-desengorduradores;

 dotados de coberturas à prova de intempéries.
8. Assegurar que os resíduos e equipamento se encontram localizados em áreas com cobertura, que
impeça a incidência direta da precipitação e do sol, em conformidade com os requisitos inerentes à
deposição e armazenamento de resíduos e tendo em vista a melhor prática para a sua conservação em
locais definidos e de forma contida.
Medidas para a fase de instalação
9. Alertar do início dos trabalhos as entidades envolvidas em operações de socorro e de proteção civil,
nomeadamente os corpos de bombeiros e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Beja.
Medidas fase de exploração
10. Assegurar a implementação do Plano de Segurança, nos termos em que o mesmo vier a ser validado
no contexto da presente decisão.
11. Assegurar a implementação e manutenção do Projeto de Integração Paisagística, nos termos em que
o mesmo vier a ser validado no contexto da presente decisão.
12. Assegurar o armazenamento dos resíduos hospitalares de acordo com o disposto no Despacho do
Ministério da Saúde n.º 242/96, publicado a 13 de agosto, devendo ser garantidas as condições de
refrigeração nele previstas.
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13. Garantir os limites de segurança no armazenamento de resíduos a aguardar decaimento,
salvaguardando a necessidade de refrigeração, devendo a ocorrência ser registada e comunicada ao
produtor dos resíduos e à Agência Portuguesa do Ambiente. O registo do controlo do decaimento deve
efetuado e mantido nas instalações para verificação pelas autoridades competentes.
14. Garantir a eficácia do tratamento dos resíduos hospitalares do Grupo III por autoclavagem, de modo a
que aos resíduos resultantes do processo de tratamento possa ser atribuída a classificação de resíduo
não perigoso (LER 19 02 03 – Misturas de resíduos contendo apenas resíduos não perigosos). No
controlo da eficácia do tratamento por autoclavagem dos resíduos hospitalares do Grupo III, da
lavagem e desinfeção dos contentores de uso múltiplo, das condições das viaturas de transporte de
resíduos e da instalação de gestão de resíduos deve ser seguido o definido na Norma 002/2016
publicada pela Direção-Geral da Saúde, em 1 de março de 2016. O registo deste controlo deve ser
mantido nas instalações para verificação pelas autoridades competentes, designadamente inspetivas
e de fiscalização.
15. Assegurar a manutenção do bom estado ecológico e a reconfiguração da vala de drenagem existente
a sul.
16. Assegurar o cumprimento das condições de autorização de descarga das águas residuais no sistema de
drenagem e tratamento de águas residuais da Resialentejo.
17. Elaborar e manter atualizados os planos de manutenção e de conservação das instalações e dos
equipamentos inerentes às atividades desenvolvidas na unidade de gestão de resíduos.
18. Minimizar qualquer ação que implique o manuseamento das embalagens primárias de resíduos
hospitalares, incluindo a reembalagem dos resíduos do Grupo IV para transporte para incineração.
19. Assegurar a vigilância da saúde dos trabalhadores e utilização dos EPI adequados às tarefas efetuadas.
20. Assegurar as adequadas condições da sala de pausa e dos balneários e do sistema de lavagem/secagem
das roupas de trabalho.
21. Nos procedimentos de emergência deve ser explicitamente mencionado que deve ser dado o alerta
imediato ao Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) em caso de ocorrências que possam vir a ter
consequências no exterior do estabelecimento, e sempre que sejam envolvidos equipamentos ou
dispositivos relacionados com fontes de perigo de acidentes ou caso ocorram libertações de
radioatividade, ou de gases ou vapores tóxicos ou inflamáveis.
22. A notificação a enviar às entidades em situação de emergência deve incluir também os seguintes
elementos: identificação e quantidade da substância/mistura perigosa libertada; condições
meteorológicas (velocidade e direção do vento e precipitação); número de feridos e sua gravidade;
áreas em risco na envolvente das instalações e medidas de concentração (inflamabilidade ou
toxicidade) recolhidas no estabelecimento e sua envolvente.
23. Definir procedimentos para o registo de incidentes ou acidentes e respetivo reporte às autoridades
competentes.
24. No "Manual Integrado de Resposta às Emergências" devem constar as medidas a aplicar para controlo
de situações de emergência e os meios para limitar as suas consequências, devendo o mesmo ser
objeto da realização de simulacros e exercícios, nos quais devem ser envolvidos os agentes de proteção
civil e os meios externos considerados como necessários.
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25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.
32.
33.

34.

Neste manual devem ainda ser contempladas as medidas de autoproteção para os riscos mais
significativos associados ao projeto e/ou à sua envolvente e definidos os procedimentos de
emergência a implementar, no caso de ocorrer um acidente/incidente durante o transporte dos
resíduos hospitalares perigosos, ou das matérias perigosas utilizadas nas instalações, ou no respetivo
parqueamento, nos quais deve estar contemplado o alerta às autoridades competentes.
Igualmente importante é a inclusão de disposições/procedimentos de comunicação imediata aos
estabelecimentos existentes no Parque Ambiental do Montinho, em caso de acidente/incidente
ocorridos nas instalações da Ambimed e quais as medidas de autoproteção a adotar nessas
circunstâncias. Deve ser garantido que os colaboradores da Ambimed estejam informados sobre os
procedimentos constantes do referido "Manual Integrado de Resposta às Emergências".
Assegurar a limpeza da área circundante à unidade, com a remoção dos depósitos de materiais e
equipamentos não necessários à atividade.
Assegurar a funcionalidade e manutenção das estruturas de drenagem e contenção evitando a
ocorrência de fugas poluentes para os solos adjacentes.
Assegurar o tratamento dos solos relativamente a qualquer contaminação decorrente da atividade da
Ambimed no local.
.Realizar ações de formação e distribuição de informação atualizada junto dos produtores de resíduos,
que contribuam para boas práticas e processos de otimização da separação dos diferentes tipos de
resíduos na origem, face a tratamentos diferenciados e aos destinos finais mais adequados, seguros e
sustentáveis (ambiental e economicamente).
Manter o plano de manutenção das fontes fixas (caldeiras) associadas à Ambimed já executado pelo
operador, assegurando a otimização do seu desempenho e a consequente minimização de emissões.
Assegurar, cumulativamente com a medida anterior, o uso das técnicas disponíveis com a adoção de
boas práticas de gestão para a eliminação e minimização de compostos odoríferos, conforme previsto
no n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.
Para as fontes móveis manter as boas práticas já existentes associadas à formação dos trabalhadores,
nomeadamente no que respeita à condução dos veículos de transporte de resíduos hospitalares.
Adotar sempre que possível o uso de combustíveis alternativos e as melhores tecnologias disponíveis
nas operações de transporte de resíduos (fontes móveis).
Cumprir os “Requisitos Mínimos de Qualidade e Eficiência a cumprir pelos operadores de tratamento
de resíduos no contexto do fluxo específico dos REEE”, estabelecidos pela Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) e publicados no seu site, sem prejuízo da observância do disposto na demais legislação
aplicável.
Embora estes requisitos estejam direcionados para operadores de tratamento de resíduos, considerase que operadores que só procedam à armazenagem, devem também cumprir os requisitos relativos
à armazenagem e registo de entradas e saídas deste tipo de resíduos, permitindo assim um melhor
acompanhamento dos mesmos até que sejam preparados para reutilização, reciclagem, valorização
ou eliminação.
Assegurar o cumprimento das condições de armazenagem previstas na “Nota Técnica de
Armazenagem de Óleos Usados”, disponível no site da APA, sem prejuízo da observância do disposto
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35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

na demais legislação aplicável. Especificamente em caso de derrame no pavimento, não devem ser
efetuadas operações de lavagem e, quando necessária, a limpeza de pavimento contaminado deve
ocorrer a seco, com utilização de absorventes sólidos, recolhidos para posterior tratamento.
Dar cumprimento aos “Requisitos de qualificação de operadores de tratamento de óleos Usados” a
cumprir pelos operadores de tratamento de resíduos no contexto do fluxo específico das Óleos Usados,
disponíveis no site da APA, sem prejuízo da observância do disposto na demais legislação aplicável.
Dar cumprimento aos “Requisitos de qualificação a cumprir pelos operadores de tratamento de
resíduos no contexto do fluxo específico das pilhas e acumuladores”, disponíveis no site da APA, sem
prejuízo da observância do disposto na demais legislação aplicável.
Embora estes requisitos estejam direcionados para operadores de tratamento de resíduos, considerase que operadores que só procedam à armazenagem de resíduos de pilhas e acumuladores devem
cumprir os requisitos que disserem apenas respeito à armazenagem e registo de entradas e saídas de
resíduos, permitindo assim um melhor acompanhamento dos mesmos até que sejam enviados para
valorização ou eliminação.
Efetuar as operações de carga, descarga e tratamento dos resíduos inertes de RCD de modo a evitar a
dispersão de poeiras na envolvente, implementando medidas preventivas com esse objetivo.
Identificar e delimitar devidamente todos os locais de gestão de resíduos, de forma inequívoca e
indelével, incluindo a identificação individual dos diferentes contentores/caixas utilizados para a
armazenagem de resíduos com os respetivos códigos LER. Os contentores/caixas utilizados no
acondicionamento de resíduos devem ser os adequados à tipologia dos resíduos rececionados na
instalação.
Tomar todas as precauções necessárias no que respeita à entrega e receção de resíduos, de forma a
prevenir ou minimizar a poluição do ar, do solo e das águas superficiais e subterrâneas, bem como
outros efeitos negativos para o ambiente, como os odores, ruídos e os riscos para a saúde humana.
Todos os resíduos perigosos, ou os que possuem componentes perigosos, terão que ser armazenados
em local devidamente identificado, separado dos restantes resíduos, em zona coberta e
impermeabilizada, acondicionados em caixas estanques, cujo material constituinte não reaja com os
líquidos que possam ser derramados pelos resíduos. Em caso de derrame não deverão ser efetuadas
operações de lavagem, e, quando necessário, a limpeza de pavimento contaminado deverá ocorrer a
seco, com utilização de absorventes sólidos, recolhidos para posterior tratamento.
Em caso de derrame no pavimento de óleos ou outras substâncias perigosas não deverão ser efetuadas
operações de lavagem, e, quando necessário, a limpeza de pavimento contaminado deverá ocorrer a
seco, com utilização de absorventes sólidos, recolhidos para posterior tratamento.
Implementar procedimentos adequados à verificação da compatibilidade dos resíduos rececionados
com as condições de admissão. O registo de receção de cada carga de resíduos perigosos deverá incluir
a proveniência, o dia e a hora de chegada e ainda, sempre que pertinente, e mesmo que a inspeção
seja apenas visual, os dados considerados úteis para garantir o controlo adequado dos resíduos
recebidos.
Encaminhar os resíduos geridos e produzidos para destino autorizado para o efeito.
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44. Os trabalhadores devem dispor de informação atualizada sobre os riscos para a segurança e saúde,
bem como formação adequada e suficiente no domínio da segurança, higiene e saúde no trabalho,
tendo em conta as respetivas funções e o posto de trabalho.
45. Adotar medidas específicas de prevenção e de minimização de emissões difusas para a atmosfera
(odores e poeiras) adequadas ao processo.
46. Manter em bom estado de conservação e de limpeza as instalações, devendo ser efetuada
manutenção atempada aos pavimentos e limpeza periódica dos sistemas de drenagem existentes.
47. Não proceder à gestão de qualquer resíduo no exterior da instalação.
48. No contexto do Sistema de Gestão Ambiental já implementado, deve ser assegurada a gestão correta
dos resíduos quer nos aspetos físicos e materiais do transporte e armazenamento (uso de contentores,
herméticos, estanques e resistentes), quer na devida triagem antes do tratamento, de forma a
minimizar a quantidade de resíduos a enviar para deposição em aterro e maximizar a quantidade de
resíduos potencialmente valorizáveis.
Fase de Desativação
49. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto, e a dificuldade de prever as
condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em vigor,
deve o promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar à autoridade de AIA a solução
futura de ocupação da área de implantação do projeto.
Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano pormenorizado,
contemplando nomeadamente:
a. 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;
b. 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 ambiental;
c. O destino a dar a todos os elementos retirados promovendo uma gestão eficaz dos resíduos
gerados de acordo com a sua tipologia e garantindo o encaminhamento adequado para
operadores autorizados.
d. Remoção integral das infraestruturas impermeabilizantes no subsolo. O terreno deve ser limpo
de qualquer vestígio de betão que a ele se encontre agregado, precedendo-se para o efeito à
sua escarificação, processo que visa facultar as condições de permeabilidade e de infiltração das
águas pluviais.

Programas de monitorização
1. Monitorização das águas residuais
Monitorização e garantia do cumprimento das condições de autorização de descarga das águas residuais
no sistema de drenagem e tratamento de águas residuais da Resialentejo.
Deve ainda ser dado conhecimento à autoridade de AIA do programa de monitorização estabelecido com
a Resialentejo e dos relatórios de monitorização que vierem a ser produzidos neste contexto.
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2. Monitorização dos resíduos
Dispor e manter atualizado o programa de monitorização dos resíduos resultantes do tratamento por
autoclavagem.
Garantir a continuidade dos planos de manutenção e monitorização existentes, incluindo o registo do
movimento anual de resíduos.
3. Monitorização da qualidade do ar
Implementar o programa de monitorização da qualidade do ar, nos termos abaixo indicados, sem prejuízo
da sua eventual revisão no âmbito da emissão da Licença Ambiental.
Identificação dos parâmetros monitorizados:
Na instalação existem três fontes fixas com a obrigatoriedade de monitorização trienal dos seus poluentes.
Os equipamentos presentes na instalação são geradores de vapor que utilizam como fonte de energia GPL,
sendo considerados unidades de combustão segundo o Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho. Os
resultados obtidos aquando das medições são ainda corrigidos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 39/2108,
de 11 de junho, para as condições de Pressão normalizada: 101,3 KPa e Temperatura normalizada 273,15 K
ou 0º C.
Os parâmetros a monitorizar são:
- Compostos orgânicos voláteis (COV)
- Monóxido de carbono (CO)
- Óxidos de azoto (NOx)
- Dióxido de enxofre (SO2)
- Partículas (PTS)
Estes cinco parâmetros a monitorizar enquadram-se no preconizado no anexo V da Portaria n.º 221/2018,
de 1 de agosto.
Identificação dos locais de amostragem ou registo:
Os locais de amostragem correspondem às 3 fontes fixas de emissão, nas respetivas tomas de amostragem
existentes em cada uma das chaminés e que se encontram já classificadas em relatórios anteriores de
monitorização.
Frequência das amostragens ou registos:
A monitorização deve ser realizada de cinco em cinco anos, com início em 2021, sendo que esta
periodicidade deve ser revista em função dos resultados relativos aos caudais mássicos verificados em cada
ciclo de monitorização, podendo a mesma ser encurtada caso o caudal mássico mínimo seja ultrapassado
para algum dos poluentes.
Métodos de amostragem, registo e tratamento de dados, e equipamentos utilizados:
As monitorizações devem cumprir as normas e referenciais de recolha, amostragem e análise de dados, e
ser efetuadas por laboratórios independentes acreditados para o efeito. Para a caracterização dos efluentes
gasosos devem ser seguidos os requisitos das Normas EN 15259:2007 e CEN/TS 15675:2007, e aplicados os
métodos/normas de ensaio. Os mesmos devem ser realizados por entidade externa acreditada.
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Os métodos de tratamento de dados de monitorização, incluindo tratamento estatístico, devem estar de
acordo com a legislação em vigor, considerando em particular a Portaria n.º 221/2018, de 1 de agosto e o
Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.
Critérios de avaliação dos dados, e respetiva fundamentação técnica ou legal:
Os resultados são confrontados com os valores limite estabelecidos na legislação e/ou
licenças/regulamentos de emissões e são registados no mapa de Indicadores (Desempenho ambiental), do
Sistema de Gestão Integrado implementado. Deverá ser dada particular atenção aos valores de emissão e
à sua comparação com os valores mínimos, médios e máximos mássicos definidos na parte 1 do Anexo II
do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, e se necessário rever a periodicidade de monitorização atual.
Periodicidade do Relatório de Monitorização:
O relatório de Monitorização deve ser realizado de cinco em cinco anos, de acordo com os dados da UTRH
apresentados e comparando os mesmos com a legislação em vigor. No entanto esta periodicidade deverá
ser validada em função dos resultados da primeira monitorização, em 2021; bem como ser revalidada ou
revista em função dos resultados relativos aos caudais mássicos verificados em cada ciclo de monitorização,
podendo a mesma ser encurtada caso o caudal mássico mínimo definido legalmente seja ultrapassado para
algum dos poluentes. A elaboração do relatório deverá cumprir a estrutura definida para os mesmos de
acordo com a legislação em vigor.
Revisão do Plano de Monitorização:
O Plano de Monitorização deve ser revisto aquando da análise dos resultados de monitorização, e
reajustado sempre que assim seja necessário, com vista a cumprir o enquadramento legal em vigor. Deve
ainda ser revisto sempre que se verifiquem alterações ao atual quadro legal em vigor que regulamenta a
operação da UGR.
O autocontrolo das fontes fixas de emissão para a atmosfera deve ter em conta o ofício n.º S00073-2019DSA/DLMA, de 15 de janeiro, da CCDR Alentejo, segundo o qual os valores de concentração dos poluentes
presentes no efluente gasoso das fontes fixas “Caldeira 1-FF1”, “Caldeira 2-FF2“ e “Caldeira 3-FF3”
demonstraram o cumprimento dos respetivos valores limite de emissão fixados na Licença Ambiental (LA),
tendo-se ainda verificado, para todos os poluentes amostrados, valores de caudal mássico de emissão
inferiores aos respetivos limiares mássicos mínimos estabelecidos no Quadro 1 da Parte 1 do Anexo II do
Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho. Por outro lado, a velocidade de descarga dos poluentes para a
atmosfera foi, nas três fontes monitorizadas, igual ou superior à velocidade mínima prevista no n.º 2 do
artigo 26º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, pelo que se considerou que estavam a ser cumpridas
as disposições relativas ao controlo das emissões para a atmosfera. Assim, e desde que se mantenham
inalteradas as referidas condições de funcionamento da instalação, a próxima medição poderá ocorrer
apenas em outubro de 2021.

Entidade de verificação
da DIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Data de emissão

25 de maio de 2015
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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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